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Satserups I.B.F. 

Närvarande:
Fredrik Ingvarsson ordf.
Ingemar Nilsson vice ordf.
Anders Hellrup kassör
Petter Solding sekr.
Pernilla Andersson suppl.
Carsten Gustafsson suppl.

Ej närvarande:
Lindha de Capretz ord.led.
Johan Börjesson vice sekr.
Håkan Andersson ord.led.
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 Pernilla Andersson.

4. Föregående protokoll Godkändes.

5. Rapporter Skyltar:

Trafikverket har svarat och godkänt skylt vid skolan men inte vid E22. Marcus 
Kulle på kommunen säger att de kommer att betala hela kostnaden.  

Petter skaffar haspar till toaletterna. Anders fixar skylt till toaletterna. Fredrik 
fixar stolpe till skylt ute. 

6. Skrivelser Inga inkomna skrivelser.

7. Verksamhet/aktiviteter Bakluckeloppis: 

Hålls 13/10, kl. 11-13. 

Annons publicerad i bilaga till lokalbladet. Annons kommer även i Frostabladet 
kommande helg. Fredrik sätter ut skyltar vid vägen innan helgen. Fredrik sätter 
även skylt vid Fulltofta som har aktiviteter samma dag. 

Inga anmälningar har inkommit hittills. Ett par stycken i styrelsen har aviserat att 
de kommer att ha bord.

Vi säljer fika på samma sätt som förra gången. Vi skall tända eld för 
korvgrillning och sälja korv och bröd på plats men även våfflor. Petter köper fika 
och Pernilla köper ingredienser till våfflor och tillverkar dessa. Alla tar med 
varsin kanna kaffe. Pernilla står och säljer. Vi säljer även Satserupsböcker och 
Sverigelotter.

Aktivitet för barn och ungdomar:

Airhockeybordet har gått sönder. Det är reklamerat. 

Styrelsen beslöt att köpa in kratta till biljardbordet och poängtavla till pingisen 
efter förslag från barnen. Petter beställer. 

Aktiviteten började förra veckan. 

Anne och Tina har sökt pengar från Färs & Frosta samt Öresundsbanken till 4 st 
familjeträffar under våren 2014, utan officiellt mandat från styrelsen. Styrelsen 
accepterade detta. 

Förslag på att ha aktivitet på påsk. Pernilla ansvarig tillsammans med 
festkommittén för att arrangera detta. 

Förslag på Halloweenfirande med vandring nästa år. 

Julfirande: Festkommittén träffas 9/10. 

Tidigare beslut gäller att Johan sätter upp nya skyltar i spåret. Det behövs fler 
pilar för att se till att man hittar runt hela spåret. 



8. Ekonomi Vi har fått in de sista pengarna från Skåneidrotten. 

9. Fastigheten Pressmeddelande om värmepannan kom ut idag. Petter skickar ut till hela 
styrelsen. Petter sätter även upp på anslagstavlan. 

Pelltec har kommit med prisuppgift för service på ca 8000 kr. Anders har varit i 
kontakt med Pellsam om detta är rimligt, vilket de inte tyckte. Vi försöker hitta 
någon annan som kan serva pannan. Fredrik tar kontakt firma som skulle kunna 
göra en service. 

Per har beställt pellets på bulk. 

Får vi problem med pellets framöver skall vi vara snabbare med att reklamera för 
att inte behöva

Schema för sotning av pannan: 

• Oktober - Bågskyttar

• November - Petter

• December - Johan

• Januari - Bågskyttar

• Februari - Fredrik

• Mars - Anders

• April - Bågskyttar

Flera lampor på motionsslingan behöver bytas. Carsten kollar med Jan och/eller 
Per om det finns extra lampor. Annars får vi köpa det antalet som behövs. 

10. Övrigt  Nästa möte med fokus på fastigheten hålls 
6/11, kl. 19.00 i gamla skolan.

11. Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras  Justeras

Petter Solding, sekr. Fredrik Ingvarsson, ordf. Pernilla Andersson, suppl.


