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Summering av styrelsemöte 2022 04 28 

Årsmötet har varit, likaså det konstituerande mötet. Nu har den nya styrelsen också haft sitt 

första sammanträde. Det var några ärenden som vi snabbt måste ta ställning till. 

 

Av en medlem har vi nu fått ett första utkast till layout mm av en ny hemsida - Den nuvarande 

bör moderniseras samt göras lättare att administrera. Vi fick förslaget precis innan vårt möte 

och beslutade att vänta med beslut till kommande möte då alla i styrelsen haft möjlighet att 

studera den bättre. 

 

Enligt underhållsplanen ska vi återställa beläggningen på tennisbanan till ursprungligt skick. 

Vi hade räknat med men pga. semester tyvärr inte fått offerten från det företag som senast 

fixade beläggningen (2010 – 2011) och måste därför bordlägga frågan. 

 

De avbrutna stolparna på tennisbanans stängsel måste ersättas. Dessutom måste vi förankra 

bollplanket på ett bättre sätt, det var ju det som orsakade problemet vid den senaste stormen. 

Vi beslutade att acceptera den offert som vi fått och räknar med att stängslet repareras 

kommande vecka. 

 

Nuvarande städavtal löper ut vid månadsskiftet. Ett förslag till reviderat avtal låg på bordet. 

Vi beslutade att anta avtalet med tillägg att vi under hand kan justera städfrekvens samt 

städdagar. 

 

Från och med 2022 använder vi en ny budget- och debiteringsmodell. Den viktiga skillnaden 

från tidigare är att vi särskiljer VA-kostnaden från alla de övriga kostnaderna. Även om 

medlemsavgiftens totalsumma blir lika – oavsett modell – har förändringen väckt frågor, även 

kritiska. Vi beslutade att försöka skriva samman en förklarande PM som kan läggas på 

hemsidan och som vi kan förse funderande medlemmar med. 

 

Öppet Forum har vi nu genomfört ett par år. Vi har uppfattat att de uppskattas. I år provar vi 

därför att genomföra ett på våren, ett på hösten. Det första genomförs söndag 22 maj kl. 10.00 

och kombineras med information om hur man använder vår hjärtstartare. 
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