
PROTOKOLL nr 4 - 2013
2013-03-18

Satserups I.B.F. 

Närvarande:
Fredrik Ingvarsson ordf.
Ingemar Nilsson vice ordf.
Anders Hellrup kassör
Petter Solding sekr.
Johan Börjesson vice sekr. 
Lindha de Capretz ord.led.
Håkan Andersson ord.led.
Bengt Parmark suppl.

Ej närvarande:
Carsten Gustafsson 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 Håkan Andersson.

4. Föregående protokoll Godkändes.

5. Rapporter Vi har fått godkänt från byggnadsnämnden att vi får använda nya värmesystemet.  

6. Skrivelser Inga inkomna skrivelser.

7. Verksamhet/aktiviteter Barn- och ungdomsaktiviteten som startades under hösten har fallit väl ut. Cirka 
4 barn har kommit varje gång plus ett par vuxna. Diskussion fördes kring om vi 
skall fortsätta även under april månad. De som håller i kommande gånger frågar 
barnen om de vill fortsätta ett par veckor till. Om så är fallet får vi se till att vi 
har ledare även dessa gånger. 

På sportlovet kom det 10-15 barn vid två tillfällen för att prova på bågskytte.

Byabladet: Punkter som skall ingå i byabladet gicks igenom. Petter gör ett utkast 
och skickar ut till alla i styrelsen för kommentarer.  

Betonggjutning: Fredrik kollar med Jan och Ingrid om när det kan vara aktuellt. 

Bakluckeloppis: Vi skall prova att genomföra en eller flera under året. Beslut om 
första tillfället tas vid nästa möte. 

Tipspromenader: Aktiviteten fortsätter som tidigare varannan onsdag under 
sommaren. Lista på ansvariga upprättades, se nedan: 

15 maj  Johan Börjesson
29 maj  Fredrik Ingvarsson
12 juni  Petter Solding
26 juni  Pernilla Andersson
10 juli   Lindha de Capretz
24 juli Anders Hellrup
7 augusti Bågskyttesektionen
21 augusti Tina och Carsten
4 september Lars Göran och Thina Nilsson

Facebooksida: Föreningen skall upprätta en Facebooksida för att kunna 
marknadsföra sig ytterligare och lättare kunna sprida information. Johan skapar 
denna och sprider inledningsvis inom styrelsen.

Valborgsbål: Genomförs som tidigare år hos Carolina och Pierre. 

Kubbturnering: Genomförs som tidigare år. Datum satt till 17/8.

8. Ekonomi Lottförsäljning på årsmötet: De lotter som såldes gav ett överskott på ca 600 kr. 

Anders berättade även att vi har fått in relativt många medlemsavgifter till dags 
datum. De som inte betalt uppmanas att göra detta. 



9. Fastigheten Pannan: Petter kollar med Per om leverens av ny pellets.

10. Övrigt  Vi behöver registrera ändringar av styrelsen hos 
föreningsregistret hos kommunen. Anders gör detta och är kontaktman för detta.

Anders ansöker om anläggningsbidrag från kommunen. 

Det beslutades att om man som ordinarie ledamot i styrelsen inte kan närvara vid 
ett styrelsemöte så skall man kontakta en suppleant att ta plats istället. 
Suppleanterna uppmanas framöver att ha en mer aktiv roll i styrelsens arbete, 
d.v.s. först och främst en mer frekvent närvaro på mötena, för att kunna vara 
delaktiga i styrelsen vid ordinarie ledamöters frånvaro.

Nästa möte hålls 24/4, kl. 19.00 i gamla skolan. 

11. Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras  Justeras

Petter Solding, sekr. Fredrik Ingvarsson, ordf. Håkan Andersson, ord. ledamot


