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Protokoll fört vid styrelsemöte den 20 januari 2013 

 

Plats:  Klubbhuset 

Närvarande: Åse Olsson, Mats Hagberg, Lars-Inge Carlson, Björn Hervik garage NO, Gustav Wikemark 

garage NV, Lilian Widheden garage SO 

 

 

 

Dagordning: 

1. Genomgång av föregående protokoll 

 

2. Rapport från kassören – Resultat och budget 

På grund av lite fel i programvaran så har Mats inte lyckats få fram ett färdigt resultat och budget till 

detta möte men sammanfattar lite siffror för oss. 

Siste december 657000:- . 

Pengar kvar 45000 

I kassan idag, 140000 

Fondering 70000 

Fonderat 90000 

Oförändrad avgift 

 

3. Inför årsmötet – Vilka vakanser finns det? 

Garageansvarig NO, SO och SV 

Kassör och sekreterare 

 

4. Inför årsmötet – Verksamhetsberättelse samt övrigt att diskutera. 

Åse skriver ihop ett förslag. 

 

5. Datum för årsmötet   

Förslag 10 mars. 

 

6. Förslag på arbetsgrupp, förbättring/nyplanering ”stäppen” samt mittemot klubbhuset. 

Åse föreslår att Lilian pratar med Stefan Nolblad om att sätta ihop ett förslag på vad man kan göra och 

för att bilda en liten arbetsgrupp. 

 

7. Förslag på arbetsgrupp,förbättringar för extraparkeringen/asfaltsplanen. 

Vi expanderar med en extra uppställningsplats och reducerar antalet köande till 0. 

Detta ger 18 markerade uppställningsplatser. 

Kan man få in förslag från samfälligheten på vad vi ska göra med den gamla fotbollsplanen. 

 

8. Förslag på arbetsgrupp, renovering av klubbhuset på utsidan. 

Gustav pratar  med Saving om han kan räkna ut hur mycket virke som behövs köpas hem. 

Åse sammanställer ett nyhetsbrev med information om detta. 

 

9. Beslut ang. tid för städ- och underhållsveckor 2013 

Vårens blir vecka 16 med städdag den 20:e April. Höstens blir vecka 38 med städdag den 21:e 

September. 

 

10. Övriga frågor 

Åse skriver ihop lite information angående sopfrågan om att vi ska avvakta tills de kommer med ett 

krav/förslag på framtida lösning. 

 

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet:________________________  Justeras:______________________ 

Lars-Inge Carlson                Åse Olsson 



 


