
PROTOKOLL nr 1 - 2015
2015-01-12

Satserups I.B.F. 

Närvarande:
Douglas Nilsson ordf.
Johan Börjesson vice ordf.
Petter Solding sekr.
Anders Hellrup kassör
Lindha de Capretz ord.led.

Ej närvarande:
Carsten Gustafsson suppl.
Ingemar Nilsson ord.led. 
Håkan Andersson ord.led.
Bengt Parmark suppl.

§ Ärende Kommentarer/beslut

1. Sammanträdets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat. 

2. Fastställande av dagordning Fastställdes.

3. Val av justerare jämte ordf. Valdes Anders Hellrup.

4. Föregående protokoll Godkändes.

5. Rapporter Inga inkomna rapporter.

6. Skrivelser Inga inkomna skrivelser.

7. Verksamhet/aktiviteter Johan och Douglas har bytt flera trasiga lampor på elljusspåret. Ett par stycken 
skall enligt uppgift vara sönder igen. De tar en runda till med att byta dessa. Då 
antecknas även vilka som byts för att hålla koll på vilka som går sönder.

Vi finns på Skidspår.se och i appen med samma namn. På hemsidan har Anders 
uppdaterat att det finns duschar att använda på Ekerödsrasten. 

På Spårpengen.se kan man vara med för att kunna ta emot bidrag från skidåkare 
via sms istället. Men det kostar 49 kr per månad att vara med. Vi bestämde att vi 
inte skall vara med i detta.    

Skotern är kollad så att den fungerar i väntan på snön. 

8. Ekonomi Konto är öppnat på SBAB. Kontot på riksgälden är avslutat.  

75 Julkalendrar såldes. Vi tjänade 3000 kronor på detta. 

Exklusive hyresinkomster som inte är redovisade så ser det ut som att vi går med 
vinst, ca 10 000 kronor, under 2014.

9. Fastigheten Det gick åt väldigt lite pellets under 2014. Mer exakta siffror kommer i 
årsredovisningen.

10. Övrigt  Årsmöte 10/3 kl 18:30. Efteråt, ca 19:30, bjuder vi på fika. 
Douglas fixar fika och alla tar med kaffe. Petter skriver en inbjudan. Petter 
skriver årsberättelse etc. Anders gör den ekonomiska redovisningen och en 
budget som diskuteras vid nästa möte. Nya ledamöter i styrelsen behövs för 
2015. Petter pratar med valberedningen om detta. 

Anders har varit och hämtat Satserupböckerna från Linderödsåsens turism vilket 
bestämdes vid förra mötet. 
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Anders har hittat ett ställe, GL-tryck, som har Satserupböckerna på CD-skivor. 
Vi avvaktar med att beställa fler. Anders kollar om vi kan få en kopia på CD-
skivan.   

Ny nycklar är gjorda. Dessa delades ut efter det behov som fanns och resten 
lades i kassaskåpet. 

Nästa möte hålls 16/2-2015 kl 19.00 i gamla skolan. 

11. Mötets avslutande Mötesordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras  Justeras

Petter Solding, sekr. Douglas Nilsson, ordf. Anders Hellrup, kassör.

2


