
PROTOKOLL nr 8 - 2012
2012-12-10

Satserups I.B.F. 

Närvarande:
Per Nilsson ordf.
Anders Hellrup kassör
Petter Solding sekr.

Ej närvarande:
Christer Sjunnesson vice ordf.
Fredrik Ingvarsson ord. led.
Ingemar Nilsson ord. led.
Johan Börjesson ord. led.
Carsten Gustavsson suppl.
Bengt Parmark suppl.
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 Vi har fått information om att det skall komma en manual på svenska samt garantipapper 
på svenska. Vi håller inne med viss betalning till dess att vi har fått dessa papper. 

Per har fortsatt kontakt med Eltjänst för att få installerat/justerat så att pumpen 
fungerar mot utetemperaturen. Ett alternativ framöver är en innegivare som 
förespråkas av vissa. 

Utbildning med sotaren v 49 gick bra. Sotningschema för vintern är som följer: 

23/12 Per Nilsson

13/1 Bågskyttarna

3/2 Anders Hellrup

24/2 Bågskyttarna

17/3 Petter Solding

7/4 Bågskyttarna

28/4 Ingemar Nilsson

Petter sätter upp lista på anslagstavlan. 

6. Skidspåren Problem med skotern. Mössen har ätit upp delar. Per söker efter begagnat. Per 
kommer att försöka köra under tisdagen med en provisorisk lagning. 

Bron över bäcken är sönder. Per ska försöka laga men det behövs ordentliga 
balkar och plankor.  

7. Bordtennisen Petter sätter upp lista på ansvariga på anslagstavlan. 

Alternativa aktiviteter på onsdagarna kan vara filmkväll och påskpyssel. Förslag 
är att efterlysa sällskapsspel i nästa byablad. 

8. Nytt bidragssystem inom Hörby kommun

Hörby kommun har gjort ändringar i bidragssystemet. Anders var på mötet som 
kommunen anordnade. Mer inriktning mot arrangemang. Finns även bidrag för 
pensionärer att söka också. Överlag bör vi ha bättre koll på detta framöver. 

Oförändrat vad gäller anläggningsbidrag. Ska vi söka bidrag från kommunen för 
virke till bron (skidspåren)? Anders tar kontakt med Kulle. 



9. Nästa sammanträde Måndagen den 14/1 kl 19.00.

10. Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

Petter Solding, sekr. Per Nilsson, ordf.


