
PROTOKOLL nr 1 - 2013
2013-01-14

Satserups I.B.F. 

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

Ej närvarande:
Christer Sjunnesson vice ordf.
Fredrik Ingvarsson ord. led.
Johan Börjesson ord. led.
Carsten Gustafsson 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 Per har arbetat för att justera in värmen och nu har han hittat en bra temperatur för skolan.

Eltjänst har varit i skolan och tittat nu. Det är delen som sitter nere vid shunten 
som är sönder. Om det finns en begagnad att hitta så får vi en sådan annars sätter 
vi in en ny. 

Det har generellt gått lite mindre pellets till pannan än beräknat. Det går ca 65 kg 
per dygn. Kalkylerat skulle det bli ca 30 000 kr på ett år om vi håller detta snittet. 

Sotningsschemat har startat och pågår. Enligt de som har sotat så är det mer aska 
nu än vad det var i början. Vi behöver således sota oftare eller i alla fall ha koll 
på läget även mellan sotningstillfällena enligt schemat. Den som har sotat skall 
hålla koll på pannan fram till nästa person skall sota. 

Det läcker eller bildas kondens på ett ställe på pannan. Vi måste ha koll på detta 
framöver också. Vi bör kontakta Pelltec om detta för att få reda på om detta är ett 
problem som kan finnas eller om det är en läcka. Per håller koll på detta de 
närmaste dagarna. 

Det finns en läcka i taket på ovanvåningen. Det står ett expansionskärl på vinden 
som det kan vara hål på. Detta bör undersökas. Vi håller koll även på det ett tag 
framöver. 

6. Skidspåren Skotern är fixad. Per har köpt delar och reparerat. 

Bron över bäcken har Per lagat.

7. Bordtennisen Petter har satt upp även ett litet biljardbord som föreningen kan låna på obestämd 
tid. 

Nytt bordtennisbord är på plats. Per kommer även att plocka bort det gamla 
dåliga. 

Anders sammanställer deltagarlistor och skickar in. 

8. Årsmötet Årsmötet hålls onsdagen den 6/3 i skolan. Tid bestäms senare. Kallelse och 
övriga förberedelser sammanställs på nästa möte. Petter och Anders förbereder 
dokument till mötet.   

9. Nästa sammanträde Måndagen den 4/2 kl 19.00.

10. Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.



Vid protokollet Justeras

Petter Solding, sekr. Per Nilsson, ordf.


