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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.

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

Vi har behov av en ny skoter. Behöver en som är nyare och med elstart. Den 
befintliga är svårstartad och svårhanterlig och är från 1988. Kan vi få ekonomisk 
hjälp för inköp? Detta behöver diskuteras ytterligare. Om vi på något sätt skaffar 
en ny så behöver vi städa upp ordentligt i skjulet.

Det diskuterades om vi skulle vara medlemmar i Skåndeidrottens skidförbund 
för att kunna få fördelar med att medlemmar kan använda vårt namn vid t.ex. 
anmälan till tävlingar. Inget beslut togs.

Projektet ”Borta bra men hemma bäst”: 

Projektet som handlar om att träffas och göra saker tillsammans startar med 
första träffen den 9/2. 4 träffar under våren är inplanerade. 

Det anmäldes till styrelsen, att föreningen av Sparbankstiftelsen Färs & Frosta 
beviljats bidrag med 9000 kr vilket också inbetalats till föreningen.

Genomförda aktiviteter:

Bakluckeloppisen genomfördes som planerat 13/10. 

Ljusvandringen hölls 3/11 med stor uppslutning, ca 35 personer. 

Julfesten den 15/12 var en succé med ca 65 personer på plats, gamla som unga. 
Granen kläddes, det dansades och tomten kom med häst och vagn och gav 
julklappar till barnen. 

Även förberedelserna till julfesten var välbesökt. Där fixade vi julpynt till 
julfesten och fikade. 

8. Ekonomi Bokslutet är inte klart men just nu ser det ut som att föreningen går med ett litet 
överskott. En del av detta kan härledas till att föreningens kostnader för 
uppvärmning är lägre än tidigare p.g.a. nya pelletspannan.  

Turistbyrån där vi har Satserupsböcker för försäljning har ändrat villkor och 
kostnader. Vi får utvärdera om detta är värt att fortsätta med. 

9. Fastigheten Vi har fått vissa reservdelar som vi beställt från Pelltec. Vi beställer ingen 
service förrän det blir akut. Vi kan säkert även göra en del av servicen själva. 

Olle från eltjänst kommer 28/1 för att kolla shunten, som inte verkar fungera 
som de skall enligt Per. 



De flesta lampor på slingan som var sönder är utbytta. Det är dock fortfarande 
några som är sönder och kommer att bytas. Ytterligare lampor är beställda.

10. Övrigt  Nästa möte hålls 10/2 kl 19.00 i gamla 
skolan med fokus på årsmötet. 

Fredrik återkommer med förslag på tid för årsmöte. 

Fram till nästa möte jobbar Anders fram ett förslag till budget. Petter jobbar fram 
förslag på verksamhetsberättelse och inbjudan till årsmötet.

ABF har frågat Fredrik om samarbete. Kontaktpersonen där kommer gärna ut 
och berättar mer om vad detta kan ge. Förslagsvis på första mötet efter årsmötet. 

11. Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras  Justeras

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


