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Protokoll styrelsemöte 2022-01-25 

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 25/1 2022 kl. 19.00 online via Teams. 

Närvarande  
 Lars-Erik Söderström 
 Sara Sandström 
 Ove Olofsson 
 Ulf Jonsson 
             Mia Sten-Handler 
 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 20211130 
Föregående protokoll gicks igenom utan särskilda kommentarer. 

§ 5 Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen efter några tillägg.  

§ 6 Ekonomi  
- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel 

10 fastigheter till har erlagt årsavgift efter att Ove skickat ut påminnelse till de ca 20 fastigheter 
som ej betalat. Bra jobbat Ove! 

- Kassa 
Kassan uppgår i dagsläget till 34 303 SEK efter betalning av bankavgifter om 1800 SEK.  

- Kommande fakturor 
Utbetalningar arvoden 2 999 SEK för 2021 (missades att betalas ut under 2021). 

§ 7 Väglyset 
- Fel och brister  

KJ37 trasig igen, PG11, SV4, KV18 lyser inte. Dessa tas med när Z-signaler kör sin runda. 
KJ32 har trasig staglina, L-E fixar linlås mm och tar hjälp av någon för att åtgärda och räta 
stolpen. 
 
Ulf gör omtag med att röja nedhängande kvist på nedsidan E14. Ulf kontaktar Monica under 
februari för att få tips om vilka i närområdet som kan tänkas hjälpa till med det. 

- Underhållsavtalet 
Sara läser upp texten från avtalet. Tanken innan vi ingick avtalet var att 1/5 av lampbeståndet 
skulle bytas per år på periodiskt underhåll så att alla lampor byts i femårsintervall totalt.  
L-E och Ove kollar igenom avtalet samt historiska underhållet och stämmer av. 
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- Bidrag för konvertering till LED 
L-E ska slutföra och skicka in ansökan. 
  

§ 8 Aktivitetsgruppen 
- Aktivitet under våren 

Grillning och aktiviteter en vacker vårvinterdag nere vid sjön tror vi kan utgöra en lämplig 
familjetillställning. Inbjudan behöver komma ut senast två veckor före, detaljer slipas vid nästa 
styrelsemöte men preliminärt aktivitetsdatum 27e mars. 

- Utegym  
Eva Borg driver frågan som tas upp till nästa möte. Det finns en handfull personer som kan tänkas 
hjälpa till med att bygga. 

§ 9 Övriga frågor  
- Kommande årsmöte 

Tyvärr har Sara meddelat att hon begärt entledigande från sitt uppdrag i föreningen. Mycket 
tråkigt tycker styrelsen då Sara gör ett kanonjobb! 
Valberedningen är informerad och har börjat leta efter en ny person att nominera inför årsmötet. 
 
Infoblad om vad föreningen gör ska tas fram och som sen kan bifogas inbetalningskort som 
skickas ut i samband med årsmöteskallelse. 

- Covid ska vara över i mars enligt säkra källor! 

§ 10 Nästa möte  
Nästa möte hålls den 1/3 kl 19.00 hos Ulf och/eller Teams, reservplats hos Ove. 

§ 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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