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Satserups I.B.F 20101-01-17

Närvarande:
Per Nilsson ordf
Christer Sjunnesson vice ordf
Anders Hellrup kassör
Ingrid Gustafsson sekr
Ingemar Nilsson ord led
Johan Börjesson vice sekr 

Ej närvarande:
Lotta Saljefeldt ord led

Pernilla Andersson suppl
Carsten Gustavsson ”
Stefan Emmertz ”

§ Ärende Beslut

1. Sammanträdets öppnande Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning Fastställdes

3. Val av justerare jämte ordf. Valdes Ingrid Gustafsson

4. Föregående protokoll Lägges till handlingarna.

5. Rapporter Snön kom redan i nov i 2010. Det har varit mycket snö och mycket 
skidåkning. Snöskotern har reparerats och Leif Andersson har svetsats 
och fixat med spårmaskinen, stödfot, ram till tyngder och nya medar. 
Efter vintersäsongen ska skotern servas. Lars Nilsson och Johan 
Börjesson har kört undan snö på skolgården. Anders har köpt en 
snöskyffel till att skotta trappan till skolan. Under jullovet och till 
helgerna har Anders sett till att det varit öppet till toaletterna i skolan 
för våra skidåkare.    
En del gamla protokollsböcker finns i låder i förrådet, diskuterades var 
de ska förvaras, vi fortsätter att fundera på detta.
Diskuterades nyttjanderätten på idrottsplatsen. Per ska prata med 
markägarn Pernilla och Leif Andersson.

6. Skrivelser Kommit mail från kommunen. De vill ha ett möte med alla i 
byaföreningen. Vi ska ta detta efter årsmötet. 

7. Verksamhet/Aktiviteter Vi har sålt 100 st av bingolottos adventskalendrar. Detta gav ett netto av 
2500 kr till föreningen.

 

8. Ekonomi Anders skickar in ansökan om aktivitetsstöd.
Anders ska ansöka om befrielse av självdeklaration för föreningen under 
åren 2011-2015. 

9. Fastigheten Åkerholms har äntligen varit och bytat packningen på pannan och 
justerat brännaren. Detta kostade 3900 kr. Flera av termostaterna på 
elementen fungerar inte som de ska. Anders ringer Rolles rör.
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10. Inför årsmötet Årsmötet blir  11/3 förslagsvis i den nya bowlinghallen i Hörby. Christer 
kollar priser på mat och bowling

11. Nästa sammanträde 14 feb kl 1900

12. Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.

Vid protokollet Justeras

Ingrid Gustafsson/sekr. Per Nilsson/ordf.


