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Protokoll fört vid styrelsemötet den 22 januari 2011. 

 

Närvarande: Lars-Inge Carlson, Niklas Norén, Mats Hagberg, Tomas Beillon, Åse Olsson, Dag Engström, Karin Ulleryd, 

Björn Hervik, Agneta Franklin 
 

§1 Genomgång av föregående protokoll 

 Sekreteraren läste upp föregående protokoll 

 

§2 Rapport från kassören – resultat och budget 

 Balans i bokföringen. Tillgångar 625538:- 

 Låsta till 15:e mars 

 52000 att röra oss med till den 15:e mars, större investeringar bör vänta till efter det datumet. 

 Mer inkomster från uppställning, städavgifter och klubbhus. 

 Medlemsavgiften rekommenderas att kvarstå på samma summa om 2000:- 

 Kassören behöver inköpa softvara för bokföringen 

 

§3 Inför årsmötet - Vakanser 

 Dag Engström ersätts av Wikemarks 

Linda Hermansson önskar utgå ur lekplatskommittén. Tänkbara efterträdare kan vara Malin Wennhage 

eller Sanna Hillman. 

Ordföranden önskar lämna sitt uppdrag. Karin nämner Håkan Maxell och Gert-Ove Forsberg som tänkbara 

att efterträda. 

 

§4 Inför årsmötet – Verksamhetsberättelse samt övrigt att diskutera 

 Det har anordnats en del festligheter för områdets medlemmar. 

 Asfalteringen har projekterats. 

 Stor diskussion angående sophusen. 

 

§5 Datum för årsmötet 

 Fastställt till den 11:e mars. 

 

§6 Förslag på förbättringar på asfaltsplanen vid komposten 

 Omasfaltering på förslag. Få fram något för att göra den attraktiv för barnen. 

 

§7 Genomgång afalteringsunderlag 

 LEVA står inte för höjning av brunnarna. 

 

§8 Välkommen till Dona 

 Ny version är på gång. 

 

§9 Klubbhusansvariga 

 En vecka var, med rullande schema hur kommer det att fungera. 

 

§10 Städ och underhållsveckor 

 Förslag på 21:e april och 22:e september. Styrelsen beslutar att dessa datum gäller. 

 

§11 Övrigt 

 Klubbhuset: Installera ett dubbelskåp för förvaring av porslin m.m. 

Att montera diskmaskin innebär att man får byta ut hela trinetten. Utvändigt behövs det skrapas och målas. 

Lämpligt på underhållsvecka. 

Garage: NV är dåligt på vissa ställen och virket behöver bytas. NO:s sydvägg är i samma behov. Till nästa 

styrelsemöte efter årsmötet så bör mer underlag ha skaffats in när det gäller underhåll. SO:s 

garageansvarige har inte deltagit på ett enda styrelsemöte ännu. Kupor till belysningen på garagen behöver 

skaffas in. 

 

Kostnaden för bygglovsansökan för sophus och asfaltering är en fråga. Niklas kollar detta med Rickard. 

 

 
Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet:___________________  Justeras: _____________________ 

Lars-Inge Carlson                    Niklas Norén 


