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Protokoll fört vid styrelsemötet den 6 april 2014 

Plats:  Klubbhuset 

Närvarande: Åse Olsson, Lars-Inge Carlsson, Else Lundbom, Ann Lindberg, Michael Henriksson, Sanna 

Hillman, Pia Lyseberg 

 

 

 Konstituering av styrelsen 

 Styrelsen konstituerar sig enligt beslut av årsmötet. 

 Ordförande:  Åse Olsson 

 Sekreterare:  Lars-Inge Carlsson 

 Kassör:  Mats Hagberg 

Övriga ledamöter: Else Lundbom 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. 

En tanke uppkom om att man kanske skulle diskutera fiberfrågan på garagemötena.  

 

 3 Mötesdagar under verksamhetsåret 

 26/4-14  Städdag 

 18/5-14 kl.17.00 Styrelsemöte 

 7/9-14 kl.17.00 Styrelsemöte inför städdagen 

 27/9-14  Städdag 

 16/11-14 kl.17.00 Styrelsemöte 

18/1-15 kl.17.00 Styrelsemöte inför årsmötet. Resultatuppföljning  

/budgetförslag inför 2015. Valberedning kallas 

  

4 Inför städdagen, arbetsuppgifter under städvecka/på städdagen 

Maila eller lägga ett brev i kassörens brevlåda om något har gjorts under veckan om man inte 

kan närvara på städdagen.  

 

5 Plantering ”stäppen” 

Planteringen på stäppen behöver folk. 

 

6 Klubbhuset, renovering, nycklar, brevlåda 

Ny dörr och nytt fönster har monterats. Till dörren ingår 5 nycklar. Mats har dock önskat att man 

har ett annat system, t.ex. kort. De som har nycklar just nu är Pia Lysberg, Mikael Henriksson, 

en följer med städlistan, Åse Olsson har en och den femte har Tai Chi-folket då de är 

återkommande varje vecka. Vi tar en diskussion till hösten angående nyckelfrågan. 

Spolplattan behöver ses över och klubbhusgruppen har tagit på sig att titta på detta till hösten. 

Några har tagit på sig ansvaret att renovera alla skottkärror. 

 

7 Komposten 

Grimserud kommer inte att tömma vår kompost i fortsättningen då de inte åtar sig sådana jobb 

längre. Sista tömning blir efter städdagen. Container 2 gånger per år i samband med städdagen 

istället skulle kosta 1300:- för sorterat trädgårdsavfall för 3 dagar, osorterat kostar 3000:-. Åse 

ska även försöka få fram en kostnad för att även i fortsättningen tömma som vi gör idag. Hon 

ska sammanställa detta och skicka ut info. 

 



8 Donas hemsida 

Uppdateras allt eftersom 

 

9 Övriga frågor 

Då det finns förfrågan om att hyra uppställningsplats från 2 personer så har Mats inventerat lite 

och kommit fram till att vi kan få in 2 platser till.  

Styrelsen beslutar därmed att utöka med 2 extra uppställningsplatser.  

Åse föreslår att man kanske skulle göra alla platser där till betalplatser.  

Styrelsen beslutar att vi gör om de 3 besöksplatserna till hyresplatser också. Då kan Mats hyra ut 

resten. Om man inte behöver sin plats så får man lämna tillbaks den så att den kan hyras ut till 

någon som behöver den.  

Nya anslagstavlor behöver nu införskaffas. Var hittar man sådana som kan stå mot väder och 

vind? Vi låter frågan vila lite.   

När Åse kommer tillbaka i maj så kommer hon att kontakta respektive garageansvarig med tanke 

på Grannsamverkan. Åse är som ordförande kontaktperson men varje garageområde behöver 

också ha en och det naturliga är då garageansvarig. Som garageansvarig behöver man i detta inte 

göra något utan man ska vara namngiven. 

 

 

 

  

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet:___________________  Justeras: _____________________ 

  Lars-Inge Carlsson                  Åse Olsson 

 

 


