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Protokoll styrelsemöte 2021-02-16 

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 16/2 2021 kl. 19.00 hos Ove. 

Närvarande  
 Lars-Erik Söderström 
 Sara Sandström 
 Ove Olofsson 
 Ulf Jonsson 
 Monica Körner (via länk) 

§ 1 Mötets öppnande  
Lars-Erik hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Mötessekreterare  
Sekreteraren är närvarande och för protokoll under mötet. 

§ 3 Justerare: Ordförande jämte vice ordförande 
Protokollet justeras av ordförande och vice ordförande. 

§ 4 Föregående mötesprotokoll; styrelsemöte 20201124 
Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer. 

§ 5 Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägg av en punkt under övrigt.  

§ 6 Ekonomi  
- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel 

Inga förändringar sedan föregående möte. 

- Kassa 
Kassan uppgår i dagsläget till 38 350 SEK efter betalning av styrelseersättningar (3 499 SEK), 
hemsida (250 SEK) och faktura för underhåll av armaturer (28 ljuspunkter för 15 563 SEK). 

- Kommande fakturor 
- Sponsring höstfest?  
Eventuellt sponsrar GGÄF höstfesten med 20 SEK per kuvert. På höstfesten kom 35 personer så 
det innebär i så fall 700 SEK. Frågan återkommer på nästa möte. 

§ 7 Väglyset 
- Fel och brister  

- Det är tyvärr ganska många lampor som inte lyser trots kort tid sedan åtgärd, vilket bör 
undersökas närmare. 
- Reparation av nerkörda stolpen KJ23 är utförd, sköttes mellan Folksam och Z-signaler. 
- Trasiga lampor tillhörande Optand-prästbordets vägförening (Karl Johans väg  norr om E14) 
blev tyvärr inte åtgärdade i samband med våra efter ett missförstånd. Kontakt tas med 
vägföreningen inför nästa reparationsrunda. 

- Framtida underhåll 
Sara har fått ett förslag på serviceavtal från Z-signaler, för 18 750 SEK/år inkl. moms. Avtal 
tecknas på tre år med möjlighet att bryta avtalet om leverantören inte lever upp till 
förväntningarna. I avtalet ingår periodiskt underhåll av samtliga ljuskällor och möjlighet att lägga 
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till extraarbeten enligt överenskommelse. Underhållet delas upp i en omgång lampbyten inför 
hösten samt en servicerunda i februari. I stort täcks detta av de årliga medlemsintäkterna  med 
nuvarande nivå (200 SEK/hushåll). 
En enig styrelse beslutar att teckna avtal med start omgående om möjligt. 

§ 8 Aktivitetsgruppen 
- Rapport från aktiviteten 12/9 

Mia närvarade inte utan punkten ajourneras till nästa möte. 

- Utegym & bokbytarkur 
Förslag att detta arbete återupptas längre fram. 

- Vinteraktivitet 
Förslag att ha korvgrillning nere vid sjön den 28/3. Styrelsen beslutar att hålla ett telefonmöte den 
23/2 kl 19 för att diskutera inbjudan och lappning av brevlådor mm.  
*Not: Vid telefonmötet 23/2 beslutades att ställa in aktiviteten pga den ökade smittspridningen i 
samhället med anledning av pandemin. 

§ 9 Övriga frågor  
- Lars-Erik, info från kommunen  

L-E har haft dialog med Mikael Jönsson på Östersunds kommun gällande underhållsbidraget bl a. 
Mikael informerar om att vi kan få köpa in lampor via kommunen. 
Gällande eventuellt byte/modifiering till Led-lampor så informerar Mikael om att tänka på att vi är 
anläggningsansvariga.  
Föreningar kan ansöka om bidrag á 15 000 SEK för ombyggnation av belysningsanläggningar, 
men iom att vår anläggning är relativt ny så är det drygt 10 års väntetid.  
Följt av diskussion om att göra en ansökan för att ligga i framkant, detta tas upp på nästa 
styrelsemöte. 

§ 10 Nästa möte  
Nästa möte hålls den 13/4 kl 19 hos Monica (om omständigheterna tillåter). 

§ 11 Mötets avslutande  
 Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.   
 
 

 

 

_________________________  
Vid protokollet Ulf Jonsson 

 

 

_________________________ 
Justerare Lars-Erik Söderström  

  

_________________________ 
Justerare Ove Olofsson   
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