
PROTOKOLL nr 5 - 2013
2013-04-24

Satserups I.B.F. 

Närvarande:
Fredrik Ingvarsson ordf.
Ingemar Nilsson vice ordf.
Anders Hellrup kassör
Petter Solding sekr.
Lindha de Capretz ord.led.
Carsten Gustafsson suppl.
Johan Börjesson vice sekr.

Ej närvarande:
Håkan Andersson ord.led.
Pernilla Andersson suppl.
Bengt Parmark suppl.

§ Ärende Kommentarer/beslut

1. Sammanträdets öppnande Ordförande förklarar mötet öppnat. 

2. Fastställande av dagordning Fastställdes.

3. Val av justerare jämte ordf. Valdes Lindha de Capretz.

4. Föregående protokoll Godkändes.

5. Rapporter Inga inkomna rapporter.

6. Skrivelser Inga inkomna skrivelser.

7. Verksamhet/aktiviteter Bakluckeloppis/växtloppis: 

Planeras till 2 juni kl 10-12 på skolans parkering. Besökare skall hänvisas till 
lediga platser runt skolan och ner mot idrottsplatsen. 

Kontaktperson: Fredrik Ingvarsson.

Information läggs ut på hemsidan, facebook, anslagtavlorna. Skylt sätts ut på 
Satserupsvägen.

Kostnad att ställa ut: 50 kr. Vi skall även erbjuda t.ex. korvgrillning.

Lekplatsen:

Carsten har pratat med kommunen om sponsring med färg och olja. De verkade 
tvekande men Carsten skulle prata med dem igen nästa vecka. Om vi inte får 
pengar så bestämde styrelsen att föreningen köper färg. 

8. Ekonomi Vi har fått vårt anläggningsbidrag från kommunen. 

Anders har sålt ett par Satserupsböcker och lämnat fler böcker till turistbyrån i 
Hörby för försäljning.

9. Fastigheten Anders har fått manual till pannan på svenska från Pelltec. Anders skriver ut ett 
ex och lägger i skolan.

Vi måste fylla i loggboken för pannan. Vi behöver bli bättre på att dokumentera 
allt vi gör med pannan, både stort och smått. 

Vi behöver ny plexiglasskiva till anslagstavlan utanför skolan. Carsten kollar upp 
var man kan köpa en ny och vad det kostar. 

10. Övrigt  Mail har kommit från Leader Mittskåne om projekt inom 
byutveckling. Vi meddelar att vi inte är intresserade av just detta projekt.

Skyltar behövs för att visa tydligare var motionsspåren finns. Vi behöver även en 
bättre skylt för toaletterna och parkering. Vi frågar kommunen om de kan hjälpa 
till att sponsra till detta. Anders pratar med Kulle.

Nästa möte hålls 22/5, kl. 19.00 i gamla skolan. 

11. Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.



Vid protokollet Justeras  Justeras

Petter Solding, sekr. Fredrik Ingvarsson, ordf. Lindha de Capretz, ord. ledamot


