
                                                  

                   
 
 

§1 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomna och ett särskilt välkommen till Siv Forssén som nyvald i 
styrelsen. Därefter förklarades mötet öppnat. 

 
§2 Godkännande av dagordning 
     Dagordningen fastställdes och godkändes      
 
§3 Föregående protokoll  

Då föregående protokoll inte fanns tillgängligt beslöt styrelsen att bordlägga ärendet till 
nästa styrelsemöte 

 
§4 Hemsida kostnader 
     Svante Johansson informerade om kostnader kring hemsidan www.dbnet.se  
     Kanske finns fler föreningar som vill vara med på hemsidan men förslaget från DB-net är 
     att Diff och DB-net delar på kostnaden för upprättande av hemsidan (10 000kr).  
     Driftskostnader som serverplats, domännamn, hyra hos Daniel, samt webb hotelluppgår till       
     totalt 4000/år. DB-net föreslår att halva kostnaden betalas av Diff.                          
 

    Styrelsen beslöt: 

    – att godkänna förslaget från DB-et och betala 5 000 kr för uppförandet av hemsidan 

    – att godkänna förslaget att betala en årsavgift på 2000kr för driftskostnader 

 

§5 Lås och larm  
Per Johansson informerade om olika lås och larmlösningar och erbjöd sig att å Diffs 
vägnar ta fram et antal förslag som styrelsen kan ta ställning till inom kort. 
 

Styrelsen beslöt: 

– att anta erbjudandet och invänta de olika förslagen för att kunna ta ett bra beslut 

 
§6 Fredagskvällar 

Ulf informerade om fritidsgårdsverksamheten på fredagskvällarna. Han upplever en 
mycket stor belastning och vill att vi försöker hitta någon fler vuxen som kan dela det 
övergripande ansvaret. Förslag kom att vi frågar Annika Isaksson och Nicklas Jonasson 
om någon av dem kan tänka sig detta. Vi behöver också hitta någon fler ungdom som vill 
vara ledare tillsammans med Linn Söderlund. Clas erbjöd sig att köpa in ett till spel till 
Playstation, (Buzz) som flera kan delta i samtidigt samt även det nya Singstar 

 

Styrelsen beslöt: 

– att Ulf kontaktar Annika och Nicklas 

– att Claes köper in spelet Buzz och Singstar 

 
 
 
 

Protokoll nr. 1 -08 
 
Närvarande: 
Stefan Rudolfsson ordf. 
Siv Forssén ledamot 
Roland Sandström ledamot 
Clas Blomqvist ledamot 
Björn Norman ledamot 
Ulf Lundmark suppl. 
 
Frånvarande: 
Nicklas Jonasson suppl. 
 

Protokoll Styrelsemöte 2008-04-13 



                                                  
§7 Majbrasa  

I år är det medlemmarna som bor längs Torrbergsvägen som har ansvaret för 
Valborgsfirandet. 
Styrelsen beslöt: 

– att Roland kollar med Monica Söderström 

 

§8 Elljusspår  
Clas berättade om en skada på elen längs spåret pga aktivitet på nya tomter längs 
Brunnsjövägen, bl.a. är tre stolpar skadade. Det är Umeva som grävt och orsakat skadan.  
 
Styrelsen beslöt: 

– att Roland tar hand om ärendet. 

 
§9 Utbildning för hemsidan 

Styrelsen önskar information och utbildning av hur vi ska hantera och jobba med hemsidan 
på ”Diff-fliken”. 

 

Styrelsen beslöt: 

– att Stefan pratar med Mikael om ett förslag på dag och tid att starta. 

 

§10 Verksamhetsplan 
Vi behöver upprätta en plan för vad som ska rusta upp och åtgärdas inne på Djäknegården och 
utanför. 
Åtgärdsplan; 
Redskap för utomhus lekar 
Förrådsboden - taket,  
Fotbollsplanen - belysning, hyvla grusplan, 
Ny sand till och upprustning av lekplatsen,  
Trapphusrenovering samt isolering av dörr  
Elljusspåret 
Till Återvinningen med div. föremål från Djäknegården 
Bredbandsplacering - Framdragning av VLAN kabel 
 
Styrelsen beslöt:  

– att Design& inredningsteamet – Siv Forssén, Ulrika Johansson och Janette Johansson      

        får i uppdrag att ordna med nya gardiner och annat som piffar upp inomhus.  

 

– att Ulf kollar vilka förutsättningar det finns för en järnskrotsinsamling till förmån för  

     Diff. 

 

– att Björn och Siv jobbar med att planera en vårloppis i maj/juni. Kostnad för 

utställare 50kr/bord för medlemmar, 100kr övriga. 

 

– att Siv tar fram ett anslag om vårstädningen 25/5 kl 13-16 samt att information ges vid 

valborgsfirandet. 

 

– att Roland jobbar vidare med framtidsfrågor vg. Djäknegården    

 

– att vi i styrelsen mer aktivt ska värva medlemmar – hembesök 

 

– att vi jobbar fram en s.k. ”Lathund” för avgifter och regler vid uthyrning och en för 
den tekniska utrustningen 



                                                  
§11 Årsmötet 

Styrelsen fick ett antal uppdrag från årsmötet att arbeta med och samtliga frågor 
behandlades på dagens styrelsemöte. (verksamhetsplan, lås & larm, avgifter) 
 
Styrelsen beslöt: 

– att jobba vidare och återkomma i frågorna. 

       – årsmötesprotokoll ska läggas ut på hemsidan med tillgänglighet för medlemmarna 

 
§12 Övriga frågor  

Bokningar av Djäknegården har under många år skötts Gerd men hon upplever att det är 
mer komplicerat nu än tidigare då medlemmar har kunnat boka själva via hemsidan. Detta 
gör att Gerd måste logga in för att se om lokalen är ledig när någon vill boka per telefon. 
För att komma förbi detta bör bokning via hemsidan stängas tillsvidare. Gerd hälsar via 
Roland att hon vill lämna uppdraget med bokningar av Djäknegården.  
 
Styrelsen beslöt: 

       – att Stefan ber Mickael att stänga bokningar för medlemmar via hemsidan tillsvidare 

 – att Siv kan bistå Gerd med att lägga ut bokningar på hemsidan 

 – att en förälder måste vara ansvarig när barn och ungdomar som är medlemmar vill  

         boka Djäknegården. Regler och lathund skall skrivas för denna verksamhet. 

 

 

§13 Nästa möte 
       Styrelsen beslöt: 

       – att nästa möte bör ligga i maj/juni 

       – att Stefan hör av sig när Per har fått uppgifter om ”låsfrågan” 

 
§14 Mötets avslutande  
        Ordförande tackade för allas deltagande och avslutade mötet 
 
 
Vid tangentbordet   Justeras 
 
 
 
 
 
Siv Forssén     Stefan Rudolfsson ordförande 



                                                  

 


