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Protokoll styrelsemöte 2022-03-22 

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 22/3 2022 kl. 19.00 hos Ulf. 

Närvarande  
 Lars-Erik Söderström 
 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 20220125 
Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer. 

§ 5 Godkännande av dagordning  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.  

§ 6 Ekonomi  
- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel 

Inga förändringar sen föregående möte. 

- Kassa 
Kassan uppgår i dagsläget till 12 554 SEK efter faktura från Z-signaler på 18 750 SEK samt 
styrelsearvoden för 2021 på 2999 SEK. 

- Kommande fakturor 
Styrelsearvoden för 2022 på 2999 SEK kommer under hösten, likaså kompletterande 
belysningsreparationer (dock restriktivt med avseende på ekonomin).  

§ 7 Väglyset 
- Fel och brister  

KJ37 har blivit påkörd av plogbilen och behöver repareras, innebär inga kostnader för GGÄF. Det 
kommer att repareras under sommaren och vi bevakar att det blir gjort. 
KJ32 har L-E reparerat staglinan på men den ser nu ut att släppa upptill i stället, detta behöver vi 
följa upp och åtgärda till våren/sommaren. 

- Underhållsavtalet 
Z-signaler vill byta samtliga lampor nu i höst (enligt avtal ingår det byte av samtliga vart fjärde år) 
men vi bestämmer att försöka skjuta på det till 2023 eftersom många lampor är relativt nybytta. 

- Bidrag för konvertering till LED 
Ansökan har L-E filat på men den är ännu inte inskickad. En detalj behöver kollas upp – vilket år 
bytet till högtrycksnatrium-lampor gjordes.  
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§ 8 Aktivitetsgruppen 

- Aktivitet under våren 
Grillning mm nere vid sjön var planerad till 27/3 men nytt datum behövs för denna aktivitet vilket 
blir lördag den 9/4 kl 13-15. L-E tar fram förslag till inbjudan. Ove fixar ved. 
Vi provar sedan att sätta upp inbjudan vid postlådeställen som finns på några platser runt byn, 
samt sprida info med mun-till-mun-metoden. 

- Utegym 
Bordläggs till nästa möte. 

§ 9 Övriga frågor  
- Kommande årsmöte 

L-E har förslag på tisdag 21/6 kl 19 på Fotbollsgolfen. 

- Valberedningen 
L-E har kollat med valberedningen som inte har något förslag än, men de jobbar på det. L-E tar 
kontakt med Anton. Valberedningen bjuds in till nästa möte. 

§ 10 Nästa möte  
Nästa möte hålls den 3/5 kl 19.00 hos Ove O, valberedningen kallas. 

§ 11 Mötets avslutande  
 Ordföranden tackade alla närvarande inklusive fikat och förklarade mötet avslutat.   

 

_________________________  
Vid protokollet Ulf Jonsson 

 

_________________________ 
Justerare Lars-Erik Söderström  

 
_________________________ 
Justerare Ove Olofsson   
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