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Protokoll fört vid styrelsemöte 20191117 17:00 

Plats:  Klubbhuset 

Närvarande: Gert-Ove Forsberg, Lars-Inge Carlson, Mats Hagberg, Christer Jönsson, Klas Karlsson, MajBritt 

Maxell, Carl Dahlberg 

 

Dagordning 
 

Mötets öppnande 
Gert-Ove förklarar mötet öppnat. 

Godkännande av dagordning 
Godkänns 

Genomgång av föregående protokoll 
Snöröjningen: Lars-Inge har varit i kontakt med Mikaels Grävtjänst och de erbjuder sig att ta hand om 

den. 

Finns för tillfället 2 lediga uppställningsplatser efter rockaden som Mats har gjort. 

Elpriset vid laddning är 1,30kr/KWh. Inbetalning sker kvartalsvis. 

Elgräsklipparen är inte fixad ännu. 

Basketkorg läggs på is. Asfalten är inte bra och intresset verkar inte vara så stort. 

Ekonomirapport 
Saldot är 239 516:- + (400 000:- på Collector bank och en ränta på 2192:-) 

Tömningen av komposten blev 3738:- vid senaste. Lågt pris tack vare att vi sorterar bättre. 

Uppföljning efter städdagen 
Inget speciellt att anmärka på men det är mycket ogräs på bland annat lekplatserna. 

 
Elfrågan 

1) Vi behöver byta armaturer och el vid spolplattan 3 av 4 är fungerande men sprickfärdiga. 

Ska vi beställa detta eller köpa in prylar. Niklas menade på att vi nog kunde göra det med 

folk på området men behöver beställa rätt prylar. 

2) Ansvaret som "elinstallationsägare" har ändrats och är numera ganska omfattande. Vi 

borde få lite koll på detta.  

Gert-Ove och Christer inventerar befintliga armaturer och beslutar om inköp. Sedan tar 

Christer kontakt med Midroc om att eventuellt titta över alltihop. 

 

LEVA möte 
De ska komma hit och prata om både solceller och elbilsladdning. Tanken är före jul och förslagsvis på en 

fredag. Carl skulle kanske i samband med detta berätta om sitt hus och panelerna. 

 



Övriga frågor 
Städningen av klubbhuset. Mats har inkommit med ett förslag om att hyra in städning av klubbhuset, 

kanske 6 gånger om året. Övrig städning däremellan ska ju ändå ske i samband med att någon hyr 

klubbhuset. 

Områdesskylten har fått sig en smäll men vi ska försöka får ner den i jorden igen. 

Lasse Olsson köper in nya snöskyfflar då de gamla är dåliga. 

 

Nästa styrelsemöte  
19/1 2020 klockan 17:00 

Avslutning 

 

 

Vid protokollet: ___________________  Justeras: _____________________ 

 Lars-Inge Carlsson                  Gert-Ove Forsberg 


