
PROTOKOLL nr 5 - 2015
2015-05-18

Satserups I.B.F. 

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

Ej närvarande:
Bengt Parmark suppl.
Douglas Nilsson suppl.

§ Ärende Kommentarer/beslut

1. Sammanträdets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat. 

2. Fastställande av dagordning Fastställdes.

3. Val av justerare jämte ordf. Valdes Carolina Petersson Schildt.

4. Föregående protokoll Godkändes.

5. Rapporter Inga inkomna rapporter.

6. Skrivelser Anders har fått brev från IK Lågan om intresse för att vara med även detta året och hjälpa till på Hörby 
marknad. Vi enades om att vi vill det. Johan meddelar IK Lågan.

7. Verksamhet/aktiviteter Byabladet är utdelat enligt plan. 

Tipspromenaderna har börjat. Ansvaret för de två första rundorna är bestämda. 
De övriga bestämdes under mötet och strax efter mötet. 

13/5 Johan Börjesson

27/5 Lindha och Joakim 

10/6 Fredrik Allemog

24/6 Pernilla och Leif

8/7 Petter och Anne

22/7 Per Nilsson

5/8 Anders Hellrup

19/8 Carsten och Tina

2/9 Thina och Lars-Göran

8. Ekonomi Lokalt anläggningsbidrag har kommit in i samma omfattning som beräknat 
baseterat på inskickat underlag. 

Anders beställer ny toner till skrivaren. 

Vi beställer Sverigelotter och Julkalendrar i ungefär samma omfattning som 
tidigare. 

9. Fastigheten Värmen är stängd för säsongen i gamla skolan. Det har gått åt ungefär samma 
mängd pellets denna vintern som förra vintern, d.v.s. en låg förbrukning. 

En gång under vintern när Anders var inne i skolan var där en stare som irrat sig 
in där. Den hade troligtvis kommit in genom ventilationen. Vi bestämde att till 
hösten sätta upp nya galler för de ventilationsluckor som inte har galler eller där 
de är dåliga. 
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10. Övrigt  Lekplatsen är inte klippt och det finns en gunga som är 
sönder och som var sönder även förra året. Carsten kollar med kommunen kring 
detta. 

Nästa möte hålls 10/8-2015 kl 19.00 i gamla skolan.

 

11. Mötets avslutande Mötesordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras Justeras

Petter Solding, sekr. Johan Börjesson, ordf. Carolina Petersson Schildt, suppl.
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