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Protokoll styrelsemöte 2022-05-19 

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 19/5 2022 kl. 19.00 som digitalt möte. 

Närvarande  
 Lars-Erik Söderström 

 Sara Sandström (via länk) 

 Ove Olofsson 

 Ulf Jonsson 

 Anton Sandström 

 Anna-Greta Häggquist 

§ 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 20220322 

Föregående protokoll gicks igenom utan kommentarer. 

§ 5 Godkännande av dagordning  

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.  

§ 6 Ekonomi  

- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel 

90 betalande medlemmar blev det för 2021 varav tre inbetalningar kommit 2022. 

- Kassa 

Kassan uppgår i dagsläget till 20 903 SEK, efter att 8 349 SEK inkommit i bidrag från kommunen. 

- Kommande fakturor 

500 SEK för fika på årsmötet, kostnadsersättning till styrelsen 2999 SEK, ca 400 SEK för 

hemsidekostnad samt ca 800 SEK i övriga utgifter (skrivarpapper, toner, milersättning mm). 

§ 7 Väglyset 

- Fel och brister  

KJ32: vajerfäste i toppen behöver en översyn. Bevakas att KJ37 blir lagad. 

PG11: lyser ibland trots nybytt lampa, garantiåtgärd från Z-signaler? 

- Underhållsavtalet 

2022 innebär normalt underhåll med punktvisa lampbyten. 2023 byts samtliga lampor. 

- Bidrag för konvertering till LED 

L-E har inte skickat iväg det än men det bör vara gjort innan årsmötet. 

- Ove släcker ned belysningen för sommaren under vecka 20. Tänds upp igen cirka vecka 32. 
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§ 8 Aktivitetsgruppen 

- Rapport från aktiviteten 9/4 

Det var bra uppslutning med folk på grillningen nere vid sjön. Trevlig tillställning. 

L-E stämmer av med Harald Sandström om ev. iordningsställande av grill-samlingsplats, L-E har 

en betongring som han i så fall kan skänka till grillplatsen, vilket underlättar för kommande 

tillställningar. Förslag att grillning på vårvintern blir en återkommande aktivitet mellan sportlov 

och påsklov, ex. vis 26/3 för 2023. 

- Utegym  

Det står still med detta, en projektgrupp och en plan samt lite ritningar/önskemål kan vara en bra 

start. L-E kollar med Eva om dagsläget. 

- Aktivitet längre fram 

Prel datum för fest med surströmming mm lör v 35 3/9. Ove kollar läget med Mia. 

§ 9 Kommande årsmötet 

- Verksamhetsberättelse 2021 
L-E har gjort utkast på verksamhetsberättelse, men skulle behöva rapporten från Z-signalers arbete 

under hösten. Sara redogjorde för det så nu har L-E allt underlag och skickar ut förslaget för 

översyn. 

- Ekonomirapport 

Sara har tagit fram ekonomirapport för 2021 som är redo att skickas till revisorerna.  

- Valberedningen 

Sara har meddelat att hon önskar lämna styrelseuppdraget. Anton och Anna-Greta kollar upp med 

samtliga som är aktuella för omval. Nya förslag på namn finns till samtliga. 

- Datum och plats för årsmöte 

Tisdag den 21/6 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 7/6. Ove tar fram inbjudan, Sara skriver ut och Ulf och L-E 

fixar med bladning i lådor. Inbjudan läggs också upp på hemsidan. 

L-E pratar ihop sig med Mia och fixar med fika till årsmötet. 

§ 10 Övriga frågor  

-  

§ 11 Nästa möte  

Nästa möte hålls den 21/6 direkt efter årsmötet på Fotbollsgolfen. 

§ 12 Mötets avslutande  

 Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.   

 

_________________________  

Vid protokollet Ulf Jonsson 

 

_________________________ 

Justerare Lars-Erik Söderström  

_________________________ 

Justerare Ove Olofsson   

 


