
PROTOKOLL nr 2 - 2015
2015-02-16

Satserups I.B.F. 

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

Ej närvarande:
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 Johan Börjesson.

4. Föregående protokoll Godkändes.

5. Rapporter Inga inkomna rapporter.

6. Skrivelser Inga inkomna skrivelser.

7. Verksamhet/aktiviteter Grannsamverkan. Som jämförelse har man i Gammalstorp en maillista som 
informerar om någon sett något skumt. De har också info om detta på hemsidan. 
Önneköp har en facebook-grupp där man skriver liknande information. Vi vill 
börja med att lägga in denna information på Facebook. Där kan vi även länka till 
andra hemsidor med intressant information. Detta som en ökning av samverkan 
mot brott. Vi skriver även detta på byabladet. Vi i styrelsen agerar som 
moderatorer för att undvika icke önskvärda inlägg.

Johan har varit ute och packat två gånger innan snön försvann igen. Vi 
diskuterade möjligheten att skaffa konstsnömaskin och pistmaskin för att kunna 
få mer spår under större del av vintern. Johan tog på sig att kolla upp vad det 
skulle kosta i inköp och tänkt drift.

Påskpyssel. Anne kollar vidare för ett koncept. Styrelsen sa ok till att ta 
kostnaden för detta.

Det är dyrt att sätta i nya lampor på slingan. Carsten kollar vad det skulle kosta 
och innebära att byta till LED-lampor. 

Vi beslutade att släcka slingan på morgonen. Carsten och Johan släcker fysiskt. 
Anders fixar så att informationen ändras på hemsidan och skidspår.se.

8. Ekonomi Vi tittade på resultaträkningen för 2014 och budget för 2015.

9. Fastigheten Carsten frågar Jan om hur mycket ström skolan drar för att se om det går att 
säkra ner från 25Ampere till 20 Ampere på abonemanget. 

10. Övrigt  Årsmöte 10/3 kl 18:30. Efteråt, ca 19:30, bjuder vi på fika. 

Nästa möte hålls 23/3-2015 kl 19.00 i gamla skolan. 

11. Mötets avslutande Mötesordförande förklarar mötet avslutat.
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Vid protokollet Justeras  Justeras

Petter Solding, sekr. Douglas Nilsson, ordf. Johan Börjesson, vice ordf.
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