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PROTOKOLL nr 6 - 2015  
 2015-08-10 
Satserups I.B.F.     
    
Närvarande:  
Johan Börjesson ordf. 
Petter Solding sekr. 
Lindha de Capretz vice ordf. 
Carsten Gustafsson ord.led 
 
 
 
 
 
 

Ej närvarande: 
Anders Hellrup kassör 
Fredrik Allemog vice sekr. 
Bengt Parmark suppl. 
Douglas Nilsson  suppl. 
Carolina Petersson Schildt suppl. 
 
 
 
 
 

§ Ärende Kommentarer/beslut 
  
 
1. Sammanträdets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat.  

2. Fastställande av dagordning Fastställdes. 

3. Val av justerare jämte ordf. Valdes Carsten Gustafsson. 

4. Föregående protokoll Godkändes. 

5. Rapporter Inga inkomna rapporter. 

6. Skrivelser Inga inkomna rapporter. 

7. Verksamhet/aktiviteter Vi har hjälpt till på Hörby marknad på samma sätt som föregående åren. Vi har 
inte fått ersättning för detta än.  
 
Byablad behöver skickas ut för höstens aktiviteter. Petter gör ett utkast och 
skickar ut. Planerade aktiviteter är: 
Tillverkning av fågelholkar/igelkotthus etc.  
Ljusvandring 
Städkväll 
Julpyssel 
Julfest 
 

8. Ekonomi Anders bekräftar att ny toner till skrivaren är inköpt.  

Vi har fått hem Sverigelotter och Julkalendrar (100 av varje) som vi kan sälja 
under hösten. 

Aktivitetsstöd för första halvåret är sökt.    

9. Fastigheten Galler för att hindra fåglar att komma in genom ventilerna sätts upp under hös-
ten.  

Sotaren har varit och sotat skorstenen.  

Elljusspåret – Enligt uppgift skall kommunen byta ut belysning vid Karnas 
backe. Den gamla belysningen är av samma sort som vi har på slingan. Vi kan, 
enligt Christian H på Fritidskontoret, få deras gamla armaturer och lampor att ha 
som reserv. Vi säger även ja till att ta emot stolpar som är av bra kvalitet. I så fall 
max ett par stycken. Johan kan ombesörja hämtning av dessa om det blir så.  

10. Övrigt   Lekplatsen är nu klippt. Entreprenörerna som klipper åt kommunen visste tidiga-
re inte att de skulle klippa hos oss. Gungan som var sönder är bortplockad. Even-
tuellt kunde det bli aktuellt med en ny om pengar fanns kvar.   

 Nästa möte hålls 12/10-2015 kl 19.00 i gamla skolan. 

11. Mötets avslutande Mötesordförande förklarar mötet avslutat. 

 
 



 

2 
 

Vid protokollet Justeras  Justeras 
 
 
 
 
Petter Solding, sekr. Johan Börjesson, ordf. Carsten Gustafsson, ord.led 
 


