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Protokoll styrelsemöte 2021-04-13 

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 14/3 2021 kl. 19.00 som digitalt möte. 

Närvarande  
 Lars-Erik Söderström 
 Sara Sandström 
 Ove Olofsson 
 Ulf Jonsson 
 Monica Körner 

§ 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 20210216 
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 

400 SEK inkommit sedan föregående möte. 

- Kassa 
Kassan uppgår i dagsläget till 46 802 SEK efter 8 052 SEK inkommit i bidrag från kommunen 
samt medlemsintäkt enligt ovan. Faktura på 750 SEK betalad för banktjänster. 
L-E kollar med kommunen gällande storleken på bidraget, och anledningen att det minskat i 
storlek (ca 67 SEK/ljuspunkt). 

- Kommande fakturor 
- Sponsring höstfest  
Detta får om så önskas justeras i samband med kommande höstfest. 

- Deklaration 
Sara har skickat in ansökan om deklarationsbefrielse till Skatteverket, gäller i så fall 5 år om den 
godkänns. 

§ 7 Väglyset 
- Fel och brister  

- Det är tyvärr ganska många lampor som inte lyser trots kort tid sedan åtgärd, vilket bör 
undersökas närmare. L-E har haft kontakt med Z-signaler, som svarat att de hade haft problem 
med några ljuspunkter som de skulle åtgärda vid senare tillfälle. Ingen återkoppling har fåtts från 
Z-signaler gällande vad som blev gjort i Mars månad, L-E tar kontakt och kollar upp. 



  Sida 2 av 2 
 

- Inför nästa åtgärdsrunda (inför skolstart) ska vi kolla upp läget gällande vad som lyser och inte. 
Sekreteraren påminner i början av augusti! 

- Ansökan om ombyggnation 
L-E, Ove och Ulf tar tag i att författa ansökan. Ove kallar till möte i mitten av maj. 

- L-E har införskaffat buntband att använda till märkning av stolpar, Ove och L-E tar tag i det vid 
tillfälle. 

§ 8 Aktivitetsgruppen 
- Rapport från aktiviteten 12/9 

Mia närvarade inte utan punkten ajourneras till nästa möte. 

- Utegym & bokbytarkur 
L-E tar kontakt med Mia och kollar upp hur vi kan komma vidare med detta. 

- Aktivitet 
Så snart det är möjligt återupptas detta. 

§ 9 Övriga frågor  
- Årsmötet 

Förhoppningsvis kommer vi att kunna ha detta som fysiskt möte på Fotbollsgolfen.  
L-E fixar förslag till verksamhetsberättelse till nästa styrelsemöte. 
Sara ordnar med revisionsberättelse samt ekonomirapport, balansräkning, bokslut och 
sammanställning av verifikat inför revisorernas arbete. 

§ 10 Nästa möte  
Nästa möte hålls den 11/5 kl 19 hos Mia på fotbollsgolfen (om omständigheterna tillåter) alt. digitalt. 

§ 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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