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Protokoll fört vid styrelsemötet den 4 december 2016 

Plats:  Klubbhuset 

Närvarande: Gert-Ove Forsberg, Mats Hagberg, Lars-Inge Carlsson, Hans Johansson NV, Fredrik 

Hermansson SO, Anneli Nilsson SV, Isabel Lindstedt, Malin Govik 

 

 

  

1 Genomgång av föregående protokoll  

Ordförande gick igenom detta.  

- Ekonomin såg bra ut. 

- Målningen utförd. Lamporna inköpta men inte uppmonterade. 

- Häcken är borta men staket eller annan avskärmning är inte uppsatt. Fredrik har pratat med 

Håkan och Lennart om vad man eventuellt ska sätta upp. 

- Komposten har tömts men den var väldigt dåligt sorterad. Kostnaden uppgick till 6000: - 

när Holger och Lasse hjälpte till att sortera den i samband med tömning. Hade de inte gjort 

detta hade avgiften stigit med ytterligare 16000: -. Holger har skrivit en ny text att sätta upp 

där. 

- Elbilsfrågan har kollats. Gert-Ove och Hans tittar på att ta fram en policy om detta. 

- Sopskåpen blir 2 som informerats om tidigare. 

- Lamporna på grusvägen är fortfarande under utredning hos kommunen.  

 

2 Ekonomirapport  

316000:- finns i kassan för tillfället. Vi håller budgeten fortfarande. Senaste kostnaderna har 

varit ett antal ton singel.  

 

3 Uppföljning efter städdagen 

 Togs upp under genomgången av föregående protokoll 

 

4 Rapport från lekplatskommittén 

 Inget att rapportera 

 

5 Snöröjningsavtal säsongen ht 2016 - vt 2017 

 Avtalet är förnyat med Mikaels Grävtjänst även denna säsongen. 

 

6 Donas hemsida 

 Vi försöker uppdatera den med samma info som också går ut på mailen 

 

7 Övriga frågor 

 - Områdesskylt börjar bli akut. Lars-Inge utarbetar ett förslag. 

- Asfaltsplanen, lite skrivelse 

- Fiberåterställningen. Skanska har inte fått betalt från EMpower. De har en fordran på 2,5 

miljoner som inte betalts. Holger hjälper till att sammanställa en lista på vad som återstår där vi 

kan utreda vad resterande återställning skulle kosta oss. Det kanske är enklare att återställa detta 

själva. 

- Lars-Inge beställer fler nycklar till klubbhuset. 

- Årsmöte 19/3 17:00 

- Belysningen i flaggstången har inte på grund av problem med linan. 

 

Nästa styrelsemöte är den 22/1  

 

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet:___________________  Justeras: _____________________ 

  Lars-Inge Carlsson                  Gert-Ove Forsberg 


