
PROTOKOLL nr 4 - 2015
2015-03-23

Satserups I.B.F. 

Närvarande:
Johan Börjesson ordf.
Petter Solding sekr.
Anders Hellrup kassör
Lindha de Capretz vice ordf.
Fredrik Allemog vice sekr.
Carolina Petersson Schildt suppl.

Ej närvarande:
Bengt Parmark suppl.
Douglas Nilsson suppl.
Carsten Gustafsson ord.led

§ Ärende Kommentarer/beslut

1. Sammanträdets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat. 

2. Fastställande av dagordning Fastställdes.

3. Val av justerare jämte ordf. Valdes Lindha de Capretz.

4. Föregående protokoll Godkändes.

5. Rapporter Sockenrådet i Äspinge har kontaktat oss brevledes. De hade intresse av att vara 
med på tipspromenad, ljusvandring och/eller julfest för att bjuda på mat och 
sjunga allsång. Vårt beslut är att vi avböjer deras förslag med förklaring att 
föreningen vill vara religiöst oberoende. Men de är välkomna att komma som 
privatpersoner. 

6. Skrivelser Inga inkomna skrivelser.

7. Verksamhet/aktiviteter Grannsamverkan. Det finns nu information om detta på vår Facebook-sida. Vi 
skall även skriva om detta i kommande byablad.  

Satserupsböckerna. GL Tryck har skickat CD-skiva med pdf-er på 
Satserupsböckerna 1-3 samt lite bilder med högre upplösning. Vi lägger i 
säkerhetsskåpet i skolan. 

Bredband. Frågan kom om det finns intresse för att dra in fiber till Satserup? 
Fredrik kommer att ha kontakt med de som skall bygga fiber till Svensköp och 
eventuellt även via Gammalstorp. När vi vet mer kan vi försöka samla till ett 
informationsmöte kring detta.  

Vi beslutade vilka datum vi skall ha tipsrundor (jämna veckor) och vilket datum 
vi skall ha kubbturneringen (15/8) 

Byabladet. Punkter att ta upp:

Grannsamverkan

Valborg

Tipspromenader, skriv ut datum och intresseanmälan att hålla i tipsrundan.

Kubbturnering

Betonggjutning, Carolina kollar upp och meddelar om detta blir av och i så fall 
vilket datum.  

8. Ekonomi Se punkt 9.
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9. Fastigheten Det har kommit en faktura från eltjänst på ett arbete som Per Nilsson har beställt 
efter att det varit en kortslutning en kväll. Eltjänst har dragit om matningen till 
vissa lysrör etc. Vi hade velat att Per kontaktade styrelsen om detta och inte bara 
beställt jobbet.

10. Övrigt  Nästa möte hålls 27/4-2015 kl 19.00 i gamla skolan. 

11. Mötets avslutande Mötesordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras  Justeras

Petter Solding, sekr. Johan Börjesson, ordf. Lindha de Capretz, vice ordf.
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