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Protokoll fört vid styrelsemötet den 24 mars 2013 

Plats:  Klubbhuset 

Närvarande: Åse Olsson, Lars-Inge Carlsson, Gustav Wikemark, Ann Lindberg, Michael Henriksson, Fredrik 

Hermansson, Sanna Hillman 

 

 

 Konstituering av styrelsen 

 Styrelsen konstituerar sig enligt beslut av årsmötet. 

 Ordförande:  Åse Olsson 

 Sekreterare:  Lars-Inge Carlsson 

 Kassör:  Mats Hagberg 

Övriga ledamöter: Gustav Wikemark NV, Ann Lindberg SV, Fredrik Hermansson 

SO, Mikael Henriksson NO 

Lekplatskommitté/Suppleanter: Pia Lysberg, Sanna Hillman 

  

 Sekr. ansvarar för att ändringsanmälan insändes till Lantmäteriet. 

Festkommitté: Gert-Ove Forsberg, Åse Olsson 

 

1 Genomgång av föregående protokoll  

Sekreteraren läste upp detta.  

 

2 Genomgång av årsmötesprotokoll  

Sekreteraren läste upp detta.  

 

 3 Mötesdagar under verksamhetsåret 

 20/4-13  Städdag 

 19/5-13 kl.17.00 Styrelsemöte 

 8/9-13 kl.17.00 Styrelsemöte inför städdagen 

 21/9-13  Städdag 

 17/11-13 kl.17.00 Styrelsemöte 

19/1-14 kl.17.00 Styrelsemöte inför årsmötet. Resultatuppföljning  

/budgetförslag inför 2014. Valberedning kallas 

  

4 Inför städdagen (förslag) 

Åse föreslår att de garageansvariga gör som föregående år, genomför en planering. 

Skyltar behöver fixas. 

Garage-armaturer behöver bytas. Inventering av antal armaturer i SO, NO och NV. 

Spolplattorna behöver en bättre belysning. Gustav tittar på instruktion till spolplatserna. 

 

5 Grönområdesprojektet 

En arbetsgrupp bestående av Lilian Widheden, Stefan Nohlblad, Pia Forsberg och Karin 

Harrysson Carlsson. Plattor har skänkts av Dag Engström och Håkan Maxell som man kanske 

kan göra något med. 

 

6 Renovering av klubbhuset utvändigt 

Mats Eggers har tackat ja till ansvarig som arbetsledare. Andra halvan i maj skulle han kunna 

tänka sig att börja titta på detta. Han ligger lite lågt till dess och kommer sedan att försöka dra 

ihop lite folk med hjälp av dörrknackning för att påbörja arbetet. 

 

7 Donas hemsida 

Loopia har stängt ner den på grund av att någon utomstående hade hackat den. Lars-Inge ska gå 

igenom allt material för att rensa bort det som inte hör hemma där. Joomla var i åtanke förut 

men Fredrik kom med förslag om att titta på Wordpress som plattform. Åse väcker en tanke om 

att Fredrik kanske vill hjälpa till. 

 

8 Övriga frågor 



Garagedörrar – Lasse Olsson väntar på svar på offert eftersom frågan redan varit uppe i NO 

garageområde. 

Portföljen för klubbhusuthyrning - när det är många åretrunt-boende i ett och samma område och 

det har planerats för en ny 10-veckors period så blir det lite problem om man inte befinner sig 

här den aktuella veckan man är ansvarig. Ett annat system har efterfrågats men detta system vi 

har idag är faktiskt det som fungerat bäst. Om man blivit inplanerad en vecka då man inte är här 

så får man ta kontakt med någon av sina grannar för att försöka byta. Eftersom klubbhuset är 

gemensamt för hela föreningen så har alla ett ansvar om att detta sköts. 

 Åse skriver ut en lapp angående städdagen med klockslag om när vi ska börja. 

Vårfesten - läggs dagen innan städdagen. Filmvisning med lite god mat och dryck. 

Fotbollsplanen – vad ska vi göra med den? Parkeringsplats kanske? 

 

  

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet:___________________  Justeras: _____________________ 

  Lars-Inge Carlsson                  Åse Olsson 

 


