
 
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Friluftsgården Getsjötorp 2018-05-17 

Plats: Getsjötorp 

Närvarande:  Mats Helmerud 

Gunnar Almroth 

Richard Gustavsson 

Marie Lindblad Larsson 

Pär Lindkvist 

Moa Lundgren 

Fredrik Lägermo 

Björn Nilsson 

Lars Widen 

Frånvarande: Tomas Jonsson 

Distribution: Närvarande samt Tomas Jonsson 

1. Föregående protokoll 

Föregående protokoll föredrogs av Mats Helmerud och följande noterades: 

• Elverket 

Det mindre elverket fungerar och fläkten är på plats. Elverket är inte inkopplat ännu, vi 

avvaktar tills Tomas har tittat på det och sett att det är OK. Det stora elverket har 

kopplats ifrån.     Tomas 

• Mura om eldstäder 

Kent Rehn har inte haft möjlighet att komma ut och mura om eldstäderna. Lasse 

kontaktar Kent på nytt.    Lasse 

• Fotbollsplanen 

Fotbollsplanen är inte åtgärdad.    Björn 

• Snapchatfilter 

De förslag på filter som Simon Martinz skickat in har inte blivit godkända. Simon gör nytt 

försök. 

• Vattenkvalitet 

Marie har undersökt olika alternativ av vattenprover. Beslutades att se över detta till 

nästa säsong. 

• Vindskyddet udden 

Takbytet är påbörjat men en del arbete kvarstår. Tommy Lägermo tillfrågas om han kan 

ansvara för att det blir klart. Material finns och behöver inte köpas in. Mats 

• Arbetsdag 

Två arbetsdagar är nu genomförda och vid arbetsdagen den 1/5 var det många 

medlemmar som slöt upp. Tyvärr var det några som inte riktigt visste vad de skulle göra 

trots att det fanns en lista på arbetsuppgifter. Moa gör en tydligare arbetsbeskrivning till 

höstens arbetsdag och utser en ansvarig för respektive arbetsuppgift. Moa 

• Information om vecka 31 

Information om att gården är tillgänglig för alla medlemmar under v.31 har skickats ut. 



 
 

För att ge ytterligare möjlighet för medlemmar att utnyttja gården kommer även ett 

förtydligande vad gäller start och sluttider vid uthyrning att skickas ut. Mats 

 

2. Ekonomi 

Kassa 1346 kr i kassan.  

Hyresintäkter: 35450 + bastu 540 

Medlemsavgifter: 19900 

Gåvor 1400  

Vi har en dålig likviditet just nu. Orsaken till det är en elfaktura på 13000 kr som inte var med 

i beräkningarna. Det ekonomiska läget kommer att förbättras när sommarens hyresintäkter 

kommer in. 

 

3. Medlemsstatistik 

Föreningen har 191 medlemmar fördelade på 95 hushåll. 

 

4. Bokningsläget 

• Hittills i år är 101 dagar bokande 

• Kojan Film har hyrt gården under en dag i vecka 22 för att spela in en film för 

Räddningstjänsten. 

• En grupp som kallar sig ”Elisabeths klubb” har hyrt gården under en vecka i sommar. 

Representanter från gruppen har varit ute och tittat på gården tillsammans med 

Björn och då ställt krav på att inga män får visa sig på gården under deras vistelse. 

Detta är något som vi varken kan ställa upp på eller garantera. Björn måste få sköta 

sina sysslor på gården och vi kan inte hindra människor att promenera, cykla eller åka 

bil förbi gården. Styrelsen beslutade att maila ansvarig för gruppen och förklara hur 

det ligger till och att de kan få tillbaka sin förbetalda bokningsavgift om de inte kan 

acceptera detta. Mats gör ett utkast till mailet som övriga styrelsen godkänner innan 

det skickas. 

 

5. Rapport från stugfogden 

Det har hänt en hel del på gården den senaste tiden. Handikapprampen till lägerköket är på 

plats och en hel del nya bänkar har tillverkats. Björn har fått många positiva kommentarer av 

hyresgäster och förbipasserande. 

 

6. Besök av Gustavianska Stiftelsen 

Lördagen den 26/5 kl 10:00 kommer Gustavianska stiftelsen på ett kort besök. Från styrelsen 

kommer Mats, Björn och Moa närvara. Mats frågar Tomas även han kan vara med och 

berätta om solcellerna. Björn ordnar med frallor och Moa tar med en kaka. 

 

7. Investeringar 

Då ekonomin inte är så god just prioriterar vi bara vad som absolut måste göras för att 

verksamheten ska fungera. Övrigt får vänta till hösten eller kommande verksamhetsår. 

 

 



 
 

• Boningshuset 

Det saknas täcken till några sängar. Avvakta till hösten 

Måla fönster i stugan. Avvakta till hösten   Pär 

Underlägg till kökslådor i stugan. Fixas nu.   Marie 

Passbit bakom spis och bänk i stugköket. Fixas nu.  Björn 

Måla väggar i storstugan. 

Spisen i storstugan behöver lagas. 

Självdraget i stugan behöver ses över för att spisarna ska fungera på bästa sätt. 

Ta bort dörren under trappan i stugan. Fixas nu. 

• Lägerköket 

Köpa in nya sopsorteringshinkar. Fixas nu.   Marie 

• Logement och toabyggnader 

Ett städskåp i logementen och toabyggnaden skulle underlätta städningen för de som 

hyr. Vi försöker få tag i begagnade garderober.  Alla 

Lägga golv på övervåningen i annexet. Avvakta 

Gamla toabyggnaden behöver få nya vindskivor.  Björn 

 

8. Föreningsfesten 18 augusti 

• Föredrag 

Segling i Indiska Oceanen    Pär 

• Mat 

Björn bestämmer menyn och ansvarar för inhandling. Tar hjälp av oss övriga om det 

behövs. Alla hjälps åt att laga mat, duka och diska efteråt. Björn, Alla 

• Aktivitet 

Lasse och Pär ansvarar.    Lasse, Pär 

• Info och anmälan 

Mats mailar ut en inbjudan. Anmälan till Mats eller Björn  Mats 

 

9. Getsjötorpsmötet 19 augusti 

• Fika, baka 

Lasse, Marie, Moa och Richard barkar två sockerkakor var. L, M, M, R 

•  Handla 

Lasse beställer frallor och köper pålägg.   Lasse 

• Brygga kaffe och duka innan mötet 

Alla i styrelsen som bor kvar mellan lördag och söndag ansvarar för att brygga kaffe, 

bre mackor och duka.    Alla 

     

10. Övrigt 

• Byte av dag Bilrally. 

Bilrallyt byter dag till den 22/9. 

• Batterier brandvarnare 

Nya batterier till brandvarnarna är inköpta och de gamla byts ut direkt efter mötet. 

• Hastighetsbegränsning 



 
 

Det körs alldeles för fort på området. Vi skulle behöva sätta upp 20-skyltar för att 

försöka få ner hastigheten. Vi avvaktar med inköp tills ekonomin är i balans. 

• Kameraövervakning 

Frågan om kameraövervakning tar vi med oss till nästa möte. Just nu har vi inte 

ekonomi till detta. 

• Frisbeebanan 

Det finns möjlighet att anmäla Frisbeebanan som en officiell bana. Vi beslutade att 

inte göra detta. 

• Bastun 

Stegen vid bryggan är nu förlängd och tunnbanden lagade. 

• Kontroll av solceller 

Lundgrens el har gjort en kontroll av solcellerna. Tomas var med under kontrollen. 

• Sophämtning 

Det var problem med sophämtningen förra säsongen. Den kredit som utlovats har 

ännu inte dykt upp. Mats bevakar och håller kontakt med Norrköpings vatten och 

avfall.      Mats 

• Åkgräsklipparen 

Åbylundskyrkan är intresserad av att ta över Getsjötorps trasiga åkgräsklippare. Om 

den går att laga och Åby efter sommaren inte vill ha kvar den kommer den att säljas 

och vinsten efter avdrag för reparationskostnader tillfaller Getsjötorp. 

• Plåster till förbandstavlorna 

Förbandstavlorna måste kompletteras med nya plåster  Richard 

 

11. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte hålls den 4/9 kl 18:30 hos Moa Lundgren, Västerbyvägen 3 i Norsholm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


