
PROTOKOLL nr 7 - 2012
2012-11-07

Satserups I.B.F. 

Närvarande:
Per Nilsson ordf.
Christer Sjunnesson vice ordf.
Anders Hellrup kassör
Petter Solding sekr.
Johan Börjesson ord. led.
Carsten Gustavsson suppl.
Bengt Parmark suppl.
Pierre Petersson adjungerad angående vägskyltning

Ej närvarande:
Fredrik Ingvarsson ord. led.
Ingemar Nilsson ord. led.
Pernilla Andersson suppl.

§ Ärende Kommentarer/beslut

1. Sammanträdets öppnande Ordförande förklarar mötet öppnat. 

2. Fastställande av dagordning Fastställdes

3. Val av justerare jämte ordf. Valdes Petter Solding

4. Föregående protokoll Fastställdes och lades till handlingarna

5. Värmesystem gamla skolan Pelletspannan är installerad. Den har varit i drift i ca 2 veckor. Injusteringar krävs 
ytterligare. Det står inget om garantier på fakturan eller på andra papper. Anders 
har varit i kontakt med Pelltec som levererat pannan och de skall återkomma i 
frågan och skicka papper. De skall även skicka en PDF på instruktionerna till 
oss. Det diskuterades hur vi skall få den översatt till svenska. 

Rör i skorstenen är insatt. Sotaren har varit och kontrollerat installationen. 
Sotning behövs sedan löpande. Det beslutades att vi får lägga upp schema på 
detta så att det fungerar framåt. 

Anders har skickat in en bygganmälan till kommunen.

Vi har även skaffat en försäkring för pelletspannan.

Anders varit i kontakt med Christer Thuresson (Hörby kommuns fastighetschef) 
och informerat igen om vad vi planerade att göra. Anders kommer att maila mer 
info till Christer.

Framöver beslutades att vi köper pellets i bulk från ”Kvist & knast byggvaror 
Höör”.

Det anmäldes till styrelsen, att föreningen av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta 
beviljats bidrag med 25 000 kr vilket också inbetalts till föreningen. 

Övriga som har gett föreningen bidrag till pannan är Skåneidrotten med 45 550 
kr, Kultur- och Fritidsnämnden med 84 450 kr och Lions Club Hörby med 
10 000 kr. 

6. Byavandring Byavandring i Satserup genomfördes. 2/10 17.30.  Bra uppslutning. Protokoll från detta 
finns. Per skickar ut denna till styrelsen. 

7. Skyltning från E22 Efter ombyggnaden av E22 finns det ingen skylt till Satserup från just E22. Detta 
ställer till problem för besökare som inte hittar till byn etc.

Carolina och Pierre har varit i kontakt med kommunen och Trafikverket i frågan. 
Kommunen har inget med skyltningen att göra säger de. Det är Trafikverket som 
ansvarar för det. På Trafikverket ville de inte lova något när Pierre var i kontakt 
med dem. 

Per försöker få kontakt med Trafikverket personligen för att försöka få till 
skyltning till Satserup igen.



8. Ny aktivitet – bordtennis för barn Bordtennisen har startat och pågått i en dryg månad. Uppslutningen har varit ok, 
max 5 barn har det varit samtidigt. 

Ett bord har gått sönder. Vi undersöker möjligheten att laga detta. Vi beslutade 
också att köpa in ett nytt bord samt ett airhockeybord. Anders undersöker det. Vi 
kan även fråga efter om kommunen har ett gammalt bord. Anders frågar Markus 
Kulle om gammalt bord eller bidrag till bord.

Flertalet ledamöter önskade att vi ändrar tid för bordtennisen till 18.30-20.00 av 
personliga skäl, trots att detta kanske är i senaste laget för de barn som hittills 
varit delaktiga. 

Det beslutades att vi går efter ett schema för vem som skall närvara vid 
bordtennisen framöver. Planen är att köra till sista veckan i mars. 

Per: v46, 50, 3, 7, 11. 

Petter: v47, 51, 4, 8, 12.

Johan: v48, 1, 5, 9, 13.

Carsten: v49, 2, 6, 10.

Uppehåll v52. 

Anders kommer när han kan. 

Det är viktigt att man kontaktar någon annan om man får förhinder. Andra 
ledamöter eller andra vuxna är naturligtvis välkomna att deltaga vilka veckor 
som helst även om det inte är ens tur.  

9. Skåneidrotten Vi har haft möte med Hampus Lundström från Skåneidrotten. Vi kan söka medel 
från dem för bordtennisen bl.a. Man kan även söka bidrag för lärgrupper. 

Idrott online måste uppdateras. Håkan Andersson skall göra detta men han 
behöver utbildning.

10. Städdag Glöm inte städdagen den 13/11. 

11. Övrigt Möte 22/11 i Malmö angående SISU etc. Det beslutades 
att vi inte behöver vara representerade på detta. 

Kultur och fritid har möte om uppdaterat bidragssystem etc. 5/12. Anders 
överväger om vi behöver gå på det. 

Skidåkning. Terrängen för spåren ser bra ut och är klar för användning. Nu 
väntar vi bara på snön.    

Ytterligare åtgärder på skolan. Det går att söka bidrag från bl.a. Boverket och 
Allmänna arvsfonden. Vi beslutade att inte göra detta nu utan avvakta till senare 
tillfälle. 

12. Nästa sammanträde Måndagen den 10/12 kl 19.00.

13. Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

Petter Solding, sekr. Per Nilsson, ordf.


