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Protokoll fört vid styrelsemöte 20180415 

 

Plats:  Klubbhuset 

Närvarande: Gert-Ove Forsberg, Lars-Inge Carlson, Fredrik Hermansson SO, Carl Dahlberg NV 

Leif Ahl SV, Maj-Britt Maxell, Karin Maxell 

 

 

Konstituering av styrelsen 

 Styrelsen konstituerar sig enligt beslut av årsmötet. 

 Ordförande:  Gert-Ove Forsberg 

 Sekreterare:  Lars-Inge Carlsson 

 Kassör:  Mats Hagberg 

Övriga ledamöter: Carl Dahlberg NV, Leif Ahl SV, Fredrik Hermansson SO, 

Anders Axelsson NO 

Lekplatskommitté 

tillika Suppleanter: Maj-Britt Maxell, Karin Maxell 

  

 Sekr. ansvarar för att ändringsanmälan insändes till Lantmäteriet. 

Ordförande och kassör räknas som firmatecknare. 

 

1 Genomgång av föregående protokoll  

Sekreteraren läste upp detta.  

 

2 Genomgång av årsmötesprotokoll  

Orust Sparbank gav bara 0,40% ränta vilket skulle ge så pass liten vinst att vi väljer att fortsätta 

med SEB. 

 

 3 Mötesdagar under verksamhetsåret 

21/4 -18 v16  Underhållsdag  

27/5 -18 v21 kl.17.00 Styrelsemöte 

2/9 -18 v35 kl.17.00 Styrelsemöte inför Underhållsdagen 

22/9 -18 v38  Underhållsdag 

18/11 -18 v46 kl.17.00 Styrelsemöte 

20/1 -19 v03 kl.17.00 Styrelsemöte inför årsmötet. 

Resultatuppföljning/budgetförslag inför 2019.  

Valberedning kallas 

  

4 Pågående projekt. Uppdatering, lägesrapport. 

 Inga pågående projekt för tillfället. 

   

5 Inför städdagen, arbetsuppgifter under städvecka/på städdagen 

 Del av plank vid spolplatsen behöver bytas. 

 De gröna lådorna för vintergrus behöver ses över. Gert-Ove kollar upp detta. 

 Respektive område tittar över det allmänna underhållet och gör de insatser som behövs. 

På grund av lågt deltagande på vissa områden så bör vi titta över hur vi ska fördela manskapet 

när det är dags att utföra arbete på området på till exempel städdagarna. 

 

 Lekplatserna 

Hur ser vi på regelverken runt dagens lekplatser? Fastighetsägarna har ett stort ansvar när det 

gäller funktionalitet och säkerhet. Gert-Ove kollar lite med kommunen då de bör ha samma krav 

på sig. 

Maj-Britt har tagit fram ett protokoll som man kan använda som lekplatsansvarig för att sköta 

den egna besiktningen. 

 

6 Nycklar 

 Maj-Britt och Karin får sina nycklar efter mötet. Carl fick nyckeln av Hans efter årsmötet.  



7 Komposten 

 Gert-Ove ber Holger fixa detta efter städdagen. 

  

8 Donas hemsida/Facebook-gruppen 

Det är synd att inte alla har Facebook då det är lätt att få ut informationen den vägen. 

 

9 Övrigt 

 Inköp av ättika för ogräs på allmänningen är OK. Faktura eller kvitto lämnas till Mats. 

Inger Lindqvist S16, ställde frågan om det finns några ungdomar på området som eventuellt 

skulle kunna hjälpa till med småsysslor som kan vara besvärliga för äldre, såsom att skotta, 

klättra på stege osv. Förslag är att Inger kan sätta upp en lapp i klubbhuset i samband med 

städdagen. 

Christer Gustafsson K7, ber om ett förtydligande när det gäller försäkring av garage då hans 

försäkringsbolag menar på att hemförsäkringen ska räcka. Gert-Ove kollar upp detta. 

 

  

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Vid protokollet:________________________  Justeras:______________________ 

Lars-Inge Carlsson                Gert-Ove Forsberg 

 


