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Protokoll styrelsemöte 2021-05-11
Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 11/5 2021 kl. 19.00 som digitalt möte.

Närvarande
Lars-Erik Söderström
Sara Sandström
Ove Olofsson
Ulf Jonsson
Mia Sten-Handler
Anton Sandström

§ 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 20210413
Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer.

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

§ 6 Ekonomi
- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel
Inga förändringar sedan föregående möte. Några inflyttningar och omflyttningar som ska
uppdateras i medlemsmatrikeln. Ove uppdaterar och tar hjälp om det behövs.
- Kassa
Kassan uppgår i dagsläget till 46 802 SEK.
- Kommande fakturor
Z-signaler inkommer med en första faktura för serviceavtalet.

§ 7 Väglyset
- Fel och brister
- Det är tyvärr ganska många lampor som inte lyser av de som skulle åtgärdas. L-E har inte haft tid
att ta kontakten med Z-signaler för att kolla läget.
- Ove släcker ned belysningen för sommaren under vecka 20. Tänds upp igen cirka vecka 32.

§ 8 Aktivitetsgruppen
- Rapport från aktiviteten 12/9
Det kom ca 50 personer på festen som var mycket lyckad. Festen anordnades med uppdelade
sittningar för att hålla avstånd så gott det gick enligt då gällande restriktioner.
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- Utegym & bokbytarkur
Det har inte hänt nåt på detta område med anledning av det rådande läget. Det behövs ordnas med
projektgrupper som intresserade kan ansluta till för att bidra med hjälp, en för utegym och en för
bokbytarkur.
Detta tas upp under årsmötet för att kolla intresset.
- Aktivitet längre fram
Vinteraktivitet till vårvintern 2022 är något som vi vill anordna. Gärna nere vid sjön.

§ 9 Kommande årsmötet
- Verksamhetsberättelse 2020
L-E gick igenom verksamhetsberättelsen som diskuterades och Ove ordnade med uppdatering av
dokumentet under sittande möte.
- Ekonomirapport
Sara har tagit fram ekonomirapport för 2020 som gicks igenom. Det har inneburit en hel del arbete
för att hålla isär ekonomiposter från 2019 för att få ordning på helheten, vilket ska underlätta inför
kommande års redovisningar.
- Valberedningen
Anton ställer frågan om nuvarande ledamöter och suppleanter aktuella för avgång kan tänka sig att
ställa upp för omval vid årsmötet, vilket bifölls av de avgående som var med på mötet. Anton tar
kontakt med övriga för att kolla om de vill ställa upp för omval vid årsmötet.
- Datum och plats för årsmöte
Tisdag den 8/6 kl 19.00 på Fotbollsgolfen. Styrelsen samlas en halvtimme innan.
- Kallelse till årsmöte, skriva inbjudan, spridning i brevlådor och på hemsidan
Inbjudan ska vara i lådorna senast den 25/5. Ove tar fram inbjudan och Ove och Ulf fixar med
bladning i lådor senast den 24/5. Inbjudan läggs också upp på hemsidan.
L-E kollar med Monica om hon kan baka något till årsmötet, inklusive något glutenfritt.
Mia håller koll på gällande restriktioner för deras lokal samt så kollar vi vad som gäller för
årsmöten när det börjar närma sig.

§ 10 Övriga frågor
-

§ 11 Nästa möte
Nästa möte hålls den 8/6 direkt efter årsmötet på Fotbollsgolfen.

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

_________________________
Vid protokollet Ulf Jonsson

_________________________
Justerare Ove Olofsson

_________________________
Justerare Lars-Erik Söderström

