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Protokoll fört vid styrelsemöte den 18 januari 2015 

 

Plats:  Klubbhuset 

Närvarande: Åse Olsson, Lars-Inge Carlson, Mats Hagberg, Annika Henriksson garage NO, Fredrik 

Hermansson garage SO, Ann Lindberg SV, Else Lundbom NV, Pia Lysberg, Sanna Hillman 

 

 

Dagordning: 

1. Genomgång av föregående protokoll 

Sekreteraren läste igenom detta. 

 

2. Inför årsmötet – Vilka vakanser finns det? 

Förrättning av val av funktionärer på 2 år 

  Sekreterare  Lars-Inge Carlsson  

  Kassör  Mats Hagberg  

  1st ledamot/garageansvarig NO Anders Axelsson istället för Gerd Willén 

  1st ledamot/garageansvarig SO  Fredrik Hermansson 

  1st ledamot/garageansvarig SV  Anneli Nilsson 

  2st Lekplatskommitté/Klubbhus-ansv. Pia Lysberg och Sanna Hillman  

Förrättning av val av funktionärer på 1 år   

  2 st revisorer   Pia Forsberg och Bengt Ingemansson  

  2 st valberedning   Eva Olsson och Gert-Ove Forsberg 

 

3. Rapport från kassören – Resultat och budget 

Det finns ungefär 120 000:- i kassan. Vi kommer att göra en förlust med 51 000:-. Kalkylen sa 25 000:- 

men den blev lite högre.  

Sista åtgärden på klubbhuset är huven på taket. Tvätt-platsernas stolpar behöver bytas ut. Flaggstången 

är också dålig. Renoveringsgruppen har beräknat utgiften till c:a 20 000:- inför budgeten. 

Budgetförslag: 

Minska våra fonderade medel. Höja årsavgiften till 2 800:-, uthyrningsplatserna till 600:-, 

städavgifterna till 1000:- per gång om man inte deltar. Detta gör att vi kan öka fonderingen.  

De 30 000:- som är avsatt för lekplatskommitténs renoveringar kvarstår. 

 

4. Inför årsmötet – Verksamhetsberättelse samt övrigt att diskutera som t.ex. lägga till rapporter 

från de olika arbetsgrupperna, förändring av styrelsen. 

Proposition angående förändring i styrelsen om att lekplatskommittén blir ordinarie ledamöter.  

Protokollen går ut via e-post och i brevlåda där e-post saknas.  

Budgetförslag bör komma in från varje garageområde. Det rekommenderas två garagemöten per år. Ett 

inför varje underhållsvecka. Städschema tas bort från garageansvariga då lekplats/klubbhuskommittén 

tar över uppgiften. Reduktion av årsavgiften för övriga styrelsemedlemmar med 500:-. 

Förslag på hur underhållsdag/vecka kan planeras/kvitteras: Underhållslista för respektive garageområde 

hanteras av garageansvarig och lämnas sedan till kassören senast söndagen efter underhållsdagen. 

Förslag till hur man hanterar fikat på underhållsdagen: De klubbhusansvariga tar på sig detta.  

Uppställningsplatserna: Omnumrering 1-18 uppställningsplatser, 19-24 gästplatser. 

 

5. Datum för årsmötet 

15:e mars 2015 

 



6. Datum för underhållsdagar/veckor 2015 samt förslag till ny arbetsordning/arbetsuppgifter för 

underhållsdagar/veckor 

Underhållsdag/vecka är under våren lördag 18 april/vecka 16, under hösten lördag 19 september/ vecka 

38. 

 

7. Övriga frågor 

Grannsamverkansskyltarna tål inte blåsten. Lasse Olsson kollar upp om det går att förstärka dem med 

en skiva på baksidan. 

Apropå stormskador, kan man ha jourmöjlighet från någon byggfirma? Åse kollar med JT Bygg om till 

exempel de kan vara intresserade av att marknadsföra sig för detta på området då styrelsen inte kan ta 

på sig detta.   

 

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet:___________________  Justeras: _____________________ 

  Lars-Inge Carlsson                  Åse Olsson 

 


