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Protokoll styrelsemöte 2022-08-09 

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 9/8 2022 kl. 19.00 hos L-E. 

Närvarande  
 Lars-Erik Söderström 
 Anton Sandström 
 Ove Olofsson 
 Ulf Jonsson 
             Monica Körner 
 Albin Klang 

§ 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 20220621 (konstituerande); styrelsemöte 20220519  
Föregående protokoll gicks igenom. 
Konstituerande: Det konstateras att Anton behöver underskrivna protokoll för att registrera sig som 
firmatecknare hos banken. 
Diskussion om hur vi ska lösa det med ny valberedning. Förslag att valberedning får info minst tre 
månader i förväg vilka som ska ersättas.  

§ 5 Godkännande av agenda  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.  

§ 6 Ekonomi  
- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel 

Oklart om det skett några förändringar sen senast. 

- Kassa 
Kassan uppgår i dagsläget till 42 703 SEK. 

- Kommande fakturor 
Ev. en underhållsfaktura från Z-signaler. 
Ersättningar till styrelsen vilket planeras till slutet av november. 

§ 7 Väglyset 
- Fel och brister (KJ32, KJ37, PG11) 

KJ32 där staglinan ser ut att ha släppt något i toppen av stolpen, insats görs i närtid för att kolla av 
L-E och Anton.  
KJ37 är delvis åtgärdad, dvs uppriktad men det är samma buckliga stolpe, Ove kollar med Fredrik. 
Albin får i uppdrag att bevaka hur PG11 (näst längst upp på Pumpmakargränd) lyser eller inte. 
Ove kör en vända kvällen den 9/8 och kollar statusen på ljuspunkterna, och rapporterar till L-E 
som meddelar läget till Z-signaler inför höstens repomgång. 
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- Underhållsavtalet 
Diskussion om att det går att bygla förbi drivdonen i armaturerna för att köra LED-lampor i stället. 
Kan bli aktuellt efter årsskiftet 2023/2024 när avtalet löpt ut. LED-lampor kostar i dagsläget cirka 
375 SEK/st. 

- Bidrag för konvertering till LED 
L-E tar en sista vända med underlaget till det. 

- Upptändning 
Ove har tänt upp. 

- Kostnader för stolpar 
Vi har ett antal trästolpar som behöver bytas ut i framtiden, priset för en stålstolpe idag ligger på 
ca 4400 SEK/st exklusive betongfundament. 
  

§ 8 Aktivitetsgruppen 
- Utegym 

Oklart läge vem som ska tänkas ta ansvaret för att få igång detta, vi stryker punkten tills vidare. 

- Höstfest 
Preliminärt datum 3/9 eller 24/9. L-E kollar upp att hyra logen på hembygdsgården, i logen ryms 
ca 40 sittande. 
Ove kollar med Mia/Fotbollsgolfen om hyra för att spela fotbollsgolf på dagen och att eventuellt 
hyra lokalen på kvällen.  
Detaljerna slipas det på när vi har svar gällande lokaler, L-E och Ove stämmer av under vecka 33 
och återkopplar till styrelsen. 

§ 9 Övriga frågor  
- Hur ska vi nå varandra smidigast i styrelsen? 

Förslaget att fixa en WhatsApp-grupp bestäms vara det smidigaste, Anton fixar en grupp. 

§ 10 Nästa möte  
Nästa möte hålls den 18/10 kl 19.00 hos Anton. 

§ 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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