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Styrelsen träffas i klubbhuset 
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Gert-Ove Forsberg, Lars-Inge Carlson, Leif Ahl, Anders Axelsson, Fredrik Hermansson, 
Carl Dahlberg, Karin Maxell, MajBritt Maxell 

Dagordning 
 

• Genomgång av föregående protokoll 
Mats har inkommit med några reflektioner på förra mötet och tycker att det är OK att köpa in en 
hjärtstartare under förutsättning att det ordnas utbildning i D-HLR. Utbildning kan köpas in. 
Alla håller med om att detta är bra och mötet beslutar att gå vidare med inköp. 
Mats har berättat att det är komplicerat att arrendera ut mark och det krävs ett årsmöte för att ta ett 
beslut om det med 2/3-dels majoritet. 
Vi får ha en redig genomgång och ta fram en riktlinje för detta. 
 

• Ekonominrapport 
Det finns c:a 650000:- på kontona för tillfället. De 90000:- tillhörande Anders Axelssons 
garagerenovering är fortfarande med där. Diskussion om garagen uppkom och den behöver fortsätta. 
Alla har nu betalat sin årsavgift. 
Alla har betalat uppställningsplatserna dvs ingen plats är ledig och 3 står i kö. 
 

• Inför underhållsdagen 22:e september 
SO: Elen börjar bli dålig. Behöver undersökas ytterligare. Staket vid garage börjar bli dåligt. Kan vara 
dags att byta. Fredrik kollar ytterligare. 
SV: Rensning av ogräs först och främst. 
NV: En bräda på staket behöver bytas. Söderväggen på klubbhuset behöver målas. 
NO: Rensning av ogräs först och främst.  
Röjning av gräset bakom klubbhuset. Kan Tobbe ta det? 
Levas rensning av kanten runt dammen verkar inte ha gjorts i den utsträckning de lovat. Gert-Ove 
kollar med dom. 
Lekplatsbord behöver slipas och oljas. Anders ska hjälpa till på underhållsdagen att dra igång en tillsyn 
på lekplatserna och få igång ett protokoll för detta. 
 

• Övriga frågor 
Snöröjningen tar Lars-Inge med den tidigare leverantören. 

 
 
Nästa styrelsemöte den 18/11 17:00. 
 
 
Vid protokollet: ___________________  Justeras: _____________________ 
 Lars-Inge Carlsson                  Gert-Ove Forsberg 


