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Föreningens org. nr: 802531-6095  

Protokoll styrelsemöte 2022-11-15 

Styrelsemöte Grytans gårdsägarförening den 15/11 2022 kl. 19.00 hos Monica. 

Närvarande  
 Lars-Erik Söderström 
 Ove Olofsson 
 Anton Sandström  
 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 20220809  
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 5 Godkännande av agenda  
Styrelsen beslutade att godkänna agendan.  

§ 6 Ekonomi  
- Medlemsintäkter / Medlemsmatrikel 

86 inbetalningar har inkommit. 

- Kassa 
Kassan uppgår i dagsläget till 49 093 SEK. 

- Kommande fakturor 
Underhållsfaktura från Z-signaler (ca 5 000 SEK). 
Kostnadsutlägg för höstfesten (ca 5 000). 
Ersättningar till styrelsen vilket planeras till slutet av november (3 998 SEK). 
Bidrag till grillplats nere vid sjön. 

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

KJ32 är åtgärdad av Anton med stöd av Harald.  
KJ37 har fått stolpen riktad men lyser. Ove kollar med Fredrik om en ny stolpe. 
Albin noterar att PG11 oftast lyser, men något sämre efter regnväder. 
Vägen mot Sörbygården stolpe nr 9 lyser inte. 
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- Underhållsavtalet 
Avtalet gäller fram till 2025-02-28, det ingår ett byte av samtliga ljuskällor vilket är planerat till 
hösten 2023. Diskussion om vi kan byta till LED-lampor i de armaturer som har trasigt drivdon, 
frågan bevakas under våren hur vi ska göra med detta för att skapa så bra läge för framtiden som 
möjligt. 

- Bidrag för konvertering till LED 
L-E har gjort en uppdatering och skickat in ansökan 2022-11-15 (Ärende nr: KC2022110188). 
Detta bevakar vi, om det är så att det blir aktuellt med bidrag med kort varsel så behöver vi se över 
med avseende på underhållsavtalet. 
  

§ 8 Aktivitetsgruppen 
- Rapport från höstfesten 24/9 

Det var positiv respons från de som var med, både de som var med endast på dagen eller kvällen. 
Det hade varit större uppslutning om inte höstfesten och Vägföreningens röjardag hade inträffat på 
samma dag. 
Det vore önskvärt att hålla festen något tidigare, sent i augusti när vädret är mildare och ljuset 
räcker längre. Preliminärt datum 26/8 2023 med samma upplägg som i år men utökat med tydliga 
beskrivningar mm för de olika aktiviteterna. Vi marknadsför tidigt för att locka fler deltagare. 

- Grilldag nere vid sjön 
Det var lyckat i år, samma sak här att vi bör marknadsföra mer för att locka fler deltagare samt 
utöka med någon aktivitet på isen (och fiske för de som vill). Preliminärt datum för detta blir 25/3. 
Diskussion om att fixa med en bättre grillplats, i form av betongring eller motsvarande. Anton 
kollar upp och kommer med förslag på lösning, föreningen sponsrar med upp till 1 000 SEK. 

§ 9 Övriga frågor  
- Varför ska årsavgiften betalas in till Bankgiro? 

Anton förespråkar att vi ändrar till Plusgiro för inbetalning vilket underlättar administrationen. 
Detta genomförs till 2023 års inbetalning och betonas på nästa inbetalningskort. Anton kollar även 
upp att skapa ett Swish-nr för föreningen. 

§ 10 Nästa möte  
Nästa möte hålls den 7/2 kl. 19.00 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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