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2013-05-22

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 Johan Börjesson.

4. Föregående protokoll Godkändes.

5. Rapporter Hörby marknad. 

Anders har via Per fått information från IK Lågan med frågan om vi vill vara 
med och städa även detta året. Styrelsen beslutade att vi fortsätter att vara 
delaktiga. Fredrik tar kontakt med IK  Lågan angående detta.   

6. Skrivelser Inga inkomna skrivelser.

7. Verksamhet/aktiviteter Bakluckeloppis/växtloppis: 

Fredrik sätter upp skylt nere vid E22. 

En extern anmäld. Ytterligare 4-5från byn har indikerat att de skall anmäla sig. 

Vi beslutade att sälja fika istället för korv. Petter köper fika, muggar, skedar och 
mjölk. Vi kokar kaffe på plats och vissa kokar även hemma och tar med 
tillsammans med termosar som vi behöver för ändamålet. Vi tar med egna 
kaffekokare som reserv. Johan har ansvaret för försäljningen. Vi säljer även 
Satserupsböcker och Sverigelotter. 

Lekplatsen:

Carsten meddelade turerna kring diskussionerna med kommunen. Kort beskrivet 
är att vi får ingen färg eller olja men att kommunen hädanefter kommer att klippa 
gräsmattan. Vi ser hur det går under året. Vi beslutade att således inte måla detta 
året även om beslut tagits om detta tidigare. 

8. Ekonomi Vi har hittills fått in mer medlemsavgifter än förra året, över 12 000 kr.  

Vi har under vintern köpt pellets för ca 28 500 kr, lite mindre än vi beräknat.

Vi håller ögonen öppna på priser på pellets på bulk för att se om vi kan få ett bra 
pris under sommaren. Fredrik pratar med Per om de tidigare 
pelletsleverantörerna.

9. Fastigheten Plexiglasskiva till skylten på skolan kostar ca 800 kr. Styrelsen beslutade att 
köpa en sådan. Vi skall även fräscha upp bakgrunden på skylten. Carsten tar 
ansvar för detta. 

Vi behöver ha tillgång till nyckel till huset på idrottsplatsen. Anders lägger en 
nyckel i skolan som vi kan använda.  

Hela styrelsen borde ha nyckel till skolan. I dagsläget saknar en del. Vi börjar 
med att försöka inventera vilka som har nycklar och gör en lista. De som har 
nyckel men inte behöver, t.ex. gamla styrelsemedlemmar får lämna in dessa. 



Räcker inte det så får vi tillverka fler nycklar. Vi tar upp detta på nästa 
tipspromenad. 

10. Övrigt  Skylt vid linbastan på vägen mot Äspinge är dålig och har 
nu även rasat/gått sönder. Det ligger inte på styrelsens ansvar att fixa detta men 
styrelsen beslutade att ta upp även detta på nästa tipspromenad för att se om 
någon vet vem som ansvarar för detta alternativt har intresseför att få fram en ny 
skylt.  

Diskussion fördes kring upprustning av cykelvägen till Hörby. Det var delade 
meningar om huruvida man skall försöka få till en ordentlig upprustning via t.ex. 
ett större projekt eller om man bara skall ligga på kommunen att fräscha upp 
befintligt underlag. Anders kollar upp namn hos den på kommunen som var 
intresserad av ärendet när vi träffades på byvandring i höstas och skickar detta 
till Petter. 

Nästa möte hålls 28/8, kl. 19.00 i gamla skolan. 

11. Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras  Justeras

Petter Solding, sekr. Fredrik Ingvarsson, ordf. Johan Börjesson, ord. ledamot


