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Protokoll fört vid styrelsemötet den 26 november 2017 

Plats:  Klubbhuset 

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

NO, Malin Govik 

 

  

1 Val av justeringsmän 

 Sekreterare och ordförande 

 

2 Genomgång av föregående protokoll  

Gert-Ove gick igenom detta.   

Nu har det blivit en kö för uppställning bestående av 2 personer: 1. Bo Karlsson S20, 2. Isaksson 

K21. Mats ska titta över avgiften. Det blev en elektrisk gräsklippare istället för en Klippo. De 

förvaras i klubbhusets gamla soprum. Klubbhusnyckel krävs för att använda den. 

 

3 Ekonomirapport  

Efter 1 december har vi c:a 415 000:-. Kommande investeringar som kom upp är asfaltering men 

det blir en senare fråga. 

 

4 Uppföljning efter underhållsdagen 23 september 

 Inget att anmärka på. 

 

5 Snöröjningsavtal säsongen ht 2017 – vt 2018 

Förnyat avtalet med Mikael Grävtjänst. Däremot har inte kostnaden för detta inkommit ännu. 

Timpriset kan ha gått upp något. 

 

6 Övrigt 

Elbilsfrågan: Mats har tittat över kostnaden för själva anläggningen. Som det ser ut just nu 

klarar vi oss med den säkring vi har idag på de 3 bilar som för tillfället utnyttjar urtagen för att 

ladda bilen. Om vi skulle höja mätarsäkring till 100 A så kostar det ca 90000:- i engångskostnad 

plus en ökad månadskostnad. Vi har 16 A idag och kan öka till 25 A utan avgift men den fasta 

avgiften fördubblas. Vi börjar med att debitera 1,11 kr per KWh och debiterar per kvartal. Detta 

gäller plugin-hybrider då vi än så länge inte behöver öka på kapaciteten. 

Asfaltering efter fiberdragning: Då EMPower gick i konkurs fick Skanska inte betalt för den 

återställning de hade utfört. Det gjorde att allt inte blivit fixat. Skanova såg efter kontakt till att 

resterande blev återställt. Skanova vill nu genomföra en nöjdförklaring efter den avslutade 

återställningen. 

Anders har varit i kontakt med NCC för att fixa det underhåll som behövs runt diverse brunnar 

nu. 

Kylskåp klubbhuset: Det har efterfrågats och vi beslutar att köpa in ett OK skåp att placera på 

lämplig plats. 

 

Nästa styrelsemöte 21/1 2018 

 

  

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet:___________________  Justeras: _____________________ 

  Lars-Inge Carlsson                  Gert-Ove Forsberg 

 

 

 


