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Protokoll styrelsemöte 2021-11-30 

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 30/11 2021 kl. 20.00 online via Teams. 

Närvarande  
 Lars-Erik Söderström 
 Sara Sandström 
 Ove Olofsson 
 Ulf Jonsson 
             Mia Sten-Handler (del av tid) 
 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 20210921 
Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer. 

§ 5 Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.  

§ 6 Ekonomi  
- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel 

Ingen förändring sen senast. 

- Kassa 
Kassan uppgår i dagsläget till 33 502 SEK, efter betalning av utlägg till Ove 800 SEK, hemsida 
450 SEK och Z-signaler 9 000 SEK. 

- Kommande fakturor 
Utbetalningar arvoden 2 999 SEK. 

§ 7 Väglyset 
- Fel och brister  

Ulf gör omtag med att röja nedhängande kvist på nersidan E14 och tar hjälp av Monica med tips 
om vilka i närområdet som kan tänkas hjälpa till med det. 

- Kontroll av ljuspunkter inför vinterns repomgång 
Pumpmakargränd 10 är en sån lampa som lyser ibland och ibland inte. Tas med när Z-signaler kör 
nästa runda i februari. 

- Bidrag för konvertering till LED 
L-E har tagit fram en ansökan som består av en allmän beskrivning av föreningen samt en 
bidragsansökan.  
Den har skickats ut till styrelsen innan mötet för genomläsning, vilka tycker att ansökan ser bra ut 
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då den pekar på att kommunens bidrag inte täcker underhållskostnaden för anläggningen. 
  

§ 8 Aktivitetsgruppen 
- Aktivitet under våren 

- 

- Utegym och bokbytarkur 
Bokbytarkuren släpper vi då det inte verkar vara så stort intresse, däremot utegymmet ska vi kolla 
vidare på. Eva Borg driver frågan som tas upp till nästa möte. 

§ 9 Övriga frågor  
- Lasse ska skanna och med hjälp av Ove ladda upp dokumentet ” tillvägagångssätt för att få bidrag 

till förnyelse” på molnet där vi även ska ha resten av dokumenten som medlemsmatrikel, karta 
mm. 

§ 10 Nästa möte  
Nästa möte hålls den 25/1 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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