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Protokoll styrelsemöte 2021-09-21 

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 21/9 2021 kl. 19.00 hos Lars-Erik. 

Närvarande  
 Lars-Erik Söderström 
 Sara Sandström (via länk) 
 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 20210810 
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 

Ökning sedan senast, totalt har 74 medlemmar betalat årets avgift. 

- Kassa 
Kassan uppgår i dagsläget till 43 752 SEK. 

- Kommande fakturor 
Hemsidan ca 350 SEK (delas med OPVF vägförening), styrelsearvoden 2999 SEK, åtgärder 
utöver underhållsavtal Z-signaler (avser byte drivdon) samt utläggsersättning till Ove O (för 
milersättning, skrivarpapper, -toner för bladning i brevlådor samt kontroll och märkning av 
ljuspunkter). 

§ 7 Väglyset 
- Fel och brister  

Ljuspunkter KJ14, KJ20, KJ37 och KJ46 lyser inte, byte av drivdon bör lösa problemet och 
åtgärdas senast v. 39. 
För att åtgärda nedhängande kvistar som skymmer belysningen kallar Ulf ihop ett gäng för en 
arbetsinsats, tidpunkt annonseras även på hemsidan. 
Trästolpe KJ35 lutar ut mot vägen och behöver riktning, L-E och Ove gör en insats med det innan 
vintern. 

- Kontroll av ljuspunkter, åtgärder genomförda? 
Kontrollen är utförd av Ove O i Augusti och Z-signaler har åtgärdat det mesta, dock återstår några 
ljuspunkter, se ovan. 
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§ 8 Aktivitetsgruppen 

- Aktivitet 21/8, summering och så  
45 glada grannar kom och höll igång en trevlig fest, tack till Mia med medhjälpare! 

- Utegym och bokbytarkur, hur gå vidare? 
Fortsatt oklart hur stort intresse det finns för ett utegym. L-E kollar med Eva Borg om hon kan få 
till en arbtesgrupp som tar fram skisser på vad som ska ingå. 
Sara får uppgiften att ta fram budget för kommande två år för att se hur mycket pengar föreningen 
kan avvara för utegym och bokbytarkur. 

§ 9 Övriga frågor  
- Dialog Ösd kommun – inkomna handlingar 

Ove S fick ett brev från kommunen i egenskap av tidigare kontaktperson för föreningen, blankett 
för byte av kontaktperson är inskickad till kommunen och numer är Lars-Erik kontaktperson. 
I brevet fanns även en instruktion för ”tillvägagångssätt för att få bidrag till förnyelse” avseende 
renovering av belysningsstolpar för väglyseföreningar. GGÄF var tidigt ute i förra förnyelsen och 
ca 10 års väntetid på att få bidrag gör att det är läge att skicka in en ansökan nu, vilket L-E tar 
fram förslag på till nästa möte. 

§ 10 Nästa möte  
Nästa möte hålls den 23/11 kl 19.00 hos Ulf. 

§ 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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