Mötesnoteringar Styrelsemöte Getsjötorp 2018-04-12
Närvarande:

Gunnar Almroth
Marie Larsson
Richard Gustavsson
Mats Helmerud
Fredrik Lägermo
Björn Nilsson
Tomas Jonsson
Lars Widén

Frånvarande

Moa Lundgren,
Pär Lindkvist

Plats:

Hemma hos Lars Widén

Distribution:

Deltagarna + Moa & Pär

1. Föregående protokoll
a. Det mindre elverket installeras permanent med ventilation och fläkt. Ej aktuellt med
tanke på solcellerna. Det finns hål i taket, Fläk finns som går att koppla in.
i.

Kontrollera att motorn går att starta Björn
-Kvarstår, men Tomas tittar på generatorn om den kan fungera utan allt för
stor spänningsvariation. Kontrollera mot SMA specifikationen.

ii.

Kontakta Lundgrens till kommande säsong att få denna inkopplad inkl. fläkt
om motorn är OK Mats
- Lundgrens el är vidtalade att komma till Getsjötorp innan säsongsstart.

b. Fixa/mura om eldstäderna vid vindskydden samt eldstaden i boningshuset. Kent får i
uppdrag via Lasse att titta på det. Kan eventuellt göras under arbetsdagen. Eldstaden
i boningshuset är mest akut.
i.

Försök få med Kent på någon arbetsdag Lars
- Kent Rehn är inbokad 21/4

c. Massorna hanteras som att fylla upp diket med ett 200 mm rör i botten. Kollas upp
under hösten när vi vet hur ekonomin är.
i.

Massorna på plats är planerade att tas omhand i vår m.h.a. Benny. Björn
- Björn har vidtalat Benny som har med det i sin plan
- Volleybollplanens massor kommer att hanteras först

d. Handikappinfart till köket bör byggas. Det finns galler.
i.

Jord och sand för att göra ytan jämnare behövs, görs i vår Björn

ii.

Bygga bord i anslutning till rampen Björn

iii.

Ramp kan byggas när tid finns Björn
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- Det bygger på att massorna kommer på plats först. Kvarstår

e. Tackkort Mats skickar ut tackkort till sponsorerna (Dags, Tigerliljan, Västgötetorp,
Gamla Ö Lennart, Gamla Ö Leif Jonsson samt Gustavianska stiftelsen)
- Skickat och klart

f. Ny frys samt kyl behövs till köket. Ta reda på om vi kan hitta något som finns.
i.

En ny frys/kyl till behövs alla
- Mats tar upp en kyl till 21/4 från svågern
- Tomas har en kyl/frys från Nyköping inom någon månad

ii.

Anders Lindkvist kan ske kan ha en över Pär
- Ej möjligt

g. Kommande säsong - våra bokningar tas på mötet i september Mats
i.

Mats informerar respektive kyrka & Marie Equmenia
- Klart

h. Återvinningsskylt skapa Marie
i.

Pågående inplastning saknas ännu. Lovat klart till kommande säsong.
- Ska vara på plats till 21/4 Marie

i.

Fotbollsplan
i. Jämna ut med sand.
ii.

Armeringsnät och 4-hjuling, Björn pratat med Benny

iii.

N.Ö hörnet sankt som bör dräneras
- Björn köper ett lass sand och jämnar ut.
- Gräver ett dike i N.Ö. hörnet och löser dräneringen. Björn

j.

Vattenkvalitets prov. Bokas av Björn
i. Bör göras innan säsongen startar.
- Marie bokar upp detta troligen via kommunen.

k. Sopsortering i lägerköket. Marie gör skyltar (glas, metall, plast, matavfall, brännbart)
- Lovades klart till kommande arbetsdag i vår

l.

Skapa nya konton för Bastu och Kanoter att bokföra intäkterna på Pär
- Klart

m. Ökad batterikapacitet till solcellerna. Mats pratar med Lundgrens el inför besöket i maj
och ber att få offert på 4 batterier.
- Klart se separat punkt nedan

n. Nyckelskåp fjärrstyrt vid hyra av stuga/bastu etc.
Richard fick i uppgift att köpa ett nyckelskåp till bastun som kostar runt 300 kr på.
Mekaniskt som kan bultas fast på baksidan av Sjöstugan.
- Nyckelskåp Finns inköpt och sätts upp 1 maj Richard

o. Vindskyddet udden taket
i.
ii.

Är aktuellt att jobba med under tidiga arbetsdagarna.
Moa tar frågan om scout kan hjälpa till att riva på kommande hajk i vår.
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- Det är inbokat
iii.

Björn köper in material till taket.
- Kommer att göras innan 21/4. Papp och vindskivor i plåt

p. Logement annexet nytt golv & ny väv
i.

q.

Är aktuellt att jobba med undre lilla rummet. Det är Masonite skivor idag. Bättre
trägolv gör att det kan sättas in 2 vångssängar. Vit färg till väggarna finns i
jordkällaren.
- Se nedan
Årsmöte datum
i.
Tisdag 13 mars 2018 i Vidblickskyrkan kl. 18:30
ii.
Mats mailar ut påminnelse ca 1 vecka innan.
- Klart

r. Fika
i.

Lars & Marie planeras för upp till 40 personer
- Klart

s. Övrigt program på kvällen
i.

Bilder som samordnas av Stefan. Skicka över i god tid alla som har bilder
- Klart

t. Valberedning
i.

Mats kontaktar Roger
- Klart

u. Revision
i.

Pär kontaktar Christel
- Klart

v. Meddela kyrkorna datum
i.

Mats meddelar via mail till ordförande & pastor. Lars, Marie & Richard tar med till
sina styrelser
- Klart

w. Boka lokal Mats
- Klart

x. Verksamhetsberättelse Texter
i.
ii.
iii.

Stefan & Lars återkopplar på syftnings och meningsfel. Innehållet är OK
Bytt datum för Åby & Immanuels programkvällar
Adresser & telefonnummer justerads vad som var känt
- Klart

y. Ekonomi
i.

Pär kompletterat med ny budget jämförelse 2017
- Klart

z. Budget
i.

Pär kompletterar med ny budget 2018 med/utan stugans köksinvestering.
- Klart

å. Bilder …
i.

Alla som har kompletterande bilder skickar över till Mats
- Klart

ä. Adressetiketter
i.

Gunnar skriver ut etiketter efter att ha fått Excelfil av Mats
- Klart

Mötesnoteringar Styrelsemöte Getsjötorp 2018-04-12
ö. Inbetalningskort
i.

Mats skriver ut bankgiroblanketer
- Klart

aa. Tryckning
i.
ii.

Mats kontaktar Henric Daréus för layout redigering
Mats kontaktar Immanuel för tryckning
- Klart
- Kontakta Ringqvist tryckeri nästa år för offert

bb. Frimärken
i.
ii.

Mats kontaktar Magnus Blondell för sponsring
Mats köper frimärken & kuvert
- Klart

cc. Distribution
i.

Mats ber att få support av någon mer när det är dags
- Klart

dd. Boka bord för att äta tillsammans med Björn Nilsson i styrelsen
i.
ii.

1 mars 2018 kl. 18:30 på Gamla torget New York
Stefan bokar för 10 personer
- Genomfört

ee. årsberättelse till Åbylund
i.

Mats skickar till Lotta Suu
- Kvarstår

ff. Filter till Snapchat är inskickat.
i.

Ingen feedback ännu Simon
- Pågår flera justeringar hanterade. Bygger på att det inte får vara någon
marknadsföring.
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2. Ekonomi
a. Skickade fakturor
- Det är skickat 4 fakturor till sommaren större arrangemang. 3 är betalda på
26 000 kronor

b. Likviditet
- Det finns ca 42 000 kr i kassan efter att försäkringarna är betalda
- Inkomster Medlemsavgifter 18 850 kr
- Hyra 26 450 kr
- Gåvor 400 kr (Saknas Porto & kuvert gåva 2200 kr) Pär

3. Medl. Statistik
- 185 medlemmar och 89 hushåll har betalt för 2018
4. Bokningar
- Det är bokat 82 dagar till årets säsong. Det är mer än ett normalt år

5. Investeringar
a. Batterier solceller
- Offert Lundgrens el 38 750 kr 4 st 260 Ah batterier från Rittar
- Offert Apptek 27 700 kr men då är det bara 200 Ah batterier från annat
märke.
- Styrelsen beslutade att: avvakta med inköpet tills det finns pengar i
kassan.

b. Stugkök
Nytt kök i stugan
- Det är rivet och skåpen är på plats.
- Diskbänk och kakel kommer på plats fredag
- Finansiering är löst så att Vida slipper att gå in som garant
ii.

Väggar & golv
- Titta på pålats vad som ska göra. Inget beslut togs

iii.

Möbler
- Marie tar ansvar för kökssoffan, där dynan måste kastas eller stoppas om.

c. Golv annexet
- Richard tar in offert på 25 m2 golv
- Björn har pris på Golv ca 160 kr/m2 eller 162 kr/m2 vid 14 resp. 25 mm
- Pär lovat att bistå vid inläggningen Björn
- Björn köper in trä till golvet

d. Vindskydd udden tak
- Björn kommer köpa in material innan 21/4. Papp och vindskivor i plåt

6. Kommande Arbetsdag 21/4
- Hål från grisar ska lagas
- Ved huggas
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- Generatorn kollas på VW-motorn
- Avlopp gräva
- Kakla vid spisen
- Mats mailar info om arbetsdagen

7. Övrigt
- Vi har fått godkänt med avloppet på Getsjötorp
- Vi har fått skattefrihet för 2016 enligt beslut från skatteverket.
- Sängöverdragen troligen dåliga i laden bör kollas upp
- Köpa kuddar & täcken, minst 5 st Marie
- Köpa 2 st bestickslådor till nya köket Mats
- Underlägg i lådorna i köket vad ska vi använda alla?
- Sotaren kommer 23/4 mellan kl. 11-14

b. Noteringar från årsmötet
i. Hur mycket ska vi hyra ut framöver?
- Veckoslut när vi har verksamhet ska reserveras för oss i föreningen.
ii. Reserverad vecka
- Info om Vecka 31 i mail till alla inför 1:a maj Mats
iii. Ändring av rabatter fr medlemmar m.a.p. antalet år du varit medlem
- Informerat och finna på hemsidan

c. Noterat i NT
- Det stod om årsmötet i NT för några veckor sedan.

8. Nästa möte
- 17/5 kl. 18:30 på Getsjötorp. Samling på Vidas parkering kl. 18:00
- Nästa sekreterare är Tomas Jonsson reserv Marie Larsson
- Tomas skapar ny mall till protokollen.

Tack till Lasse för förstärkt fika under kvällen.

