
PROTOKOLL nr 7 - 2013
2013-08-28

Satserups I.B.F. 

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

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 Ingemar Nilsson.

4. Föregående protokoll Godkändes.

5. Rapporter Skyltar till spåret.

Anders har varit i kontakt med trafikverket angånde info om skyltning och 
kostnader. En skylt kostar ca 6000 kr. Anders har också varit i kontakt med 
kommunen angående bidrag. De tyckte initialt att det var dyrt. Anders inväntar 
svar från trafikverket angående vad som gäller och sedan kontaktar vi 
kommunen igen. 

6. Skrivelser Inga inkomna skrivelser.

7. Verksamhet/aktiviteter Bakluckeloppis under hösten: 

Hålls 6/10, kl. 11-13. 

Vi skall annonsera mera. Vi sätter in annons i antingen Frostabladet och/eller 
lokaltidningen. Johan kollar upp priser för detta. Annons ska även in på 
kommunens webbsida, upplevhörby.se. Anders ser till att det sker.  

Fredrik sätter upp skylt nere vid E22 på samma sätt som förra gången.  

Vi säljer fika på samma sätt som förra gången. Vi skall tända eld för 
korvgrillning och sälja korv och bröd på plats. Vi säljer även Satserupsböcker 
och Sverigelotter. 

Fredrik kollar med Marie så att inte lokalen är upptagen den dagen. 

Lekplatsen:

Kommunen verkar underhålla lekplatsen på ett tillfredställande sätt. 

Vi har fått in prisförslag på att fixa till asfaltplanen. Skanska skulle kunna göra 
det för 37000. Det beslöts att vi inte går vidare med detta tillsvidare.  

Byabladet:

Petter skriver ett förslag till byablad och skickar ut till styrelsen på remiss. 
Innehåll:

• Ljusvandring – 3/11 kl 17.00. 

• Aktiviteter för barn och ungdomar  – 18.30-20.00 varannan onsdag.  

• Advenstfest istället för auktion – Carsten pratar med Ingrid och 
återkommer. Vi involverar även festkommittén. Hålls 22/11 eller 29/11. 
Fredrik kollar med Marie så att lokalen inte är upptagen.  



• Elljusspåret – Det finns önskemål om att justera tiderna som de är tända. 
Skall även tändas klockan halv fem på morgonen och vara tända till 
solen går upp. Carsten kollar med Jan för att justera tiderna.

• Städkväll – 12/11 kl 19.00. 

Sista tipspromenaden och grillningen för säsongen – Anders synkar med Per om 
korv som blir över från tävlingen helgen innan. Anders köper det som eventuellt 
behövs extra samt dricka. Lars Göran och Thina håller själva tipsrundan enligt 
plan.  

Slingorna behöver märkas upp bättre. Röd och blå slinga. Johan fixar fler skyltar 
och sätter upp. 

8. Ekonomi Vi har fått in ca 5400 kr från Hörby marknad. Dessa pengar har gått till 
bågskyttesektionen som behövde pengar till en tävling.

9. Fastigheten Plexiglasskiva till skylten på skolan är uppsatt. Anders har satt upp en spårkarta. 

Vi behöver beställa en service av säljaren. Anders skickar ett mail till dem och 
beställer en service. 

Vi avvaktar med att beställa nya pellets tills vi har startat pannan för säsongen. 

10. Övrigt  Valberedningen bör redan nu leta efter en ny ordförande. 

Sverigelotten. Får säljas till sista december. Resten kan skickas tillbaka. Vi säljer 
även på bakluckeloppisen. 

Nästa möte hålls 2/10, kl. 19.00 i gamla skolan.  

11. Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras  Justeras

Petter Solding, sekr. Fredrik Ingvarsson, ordf. Ingemar Nilsson, ord. ledamot


