
Styrelsemöte DIFF 2008-01-27 

 

1. Föregående Protokoll gicks igenom. 

2. Ekonomin redovisades av Roland och det såg bra ut. 

 

 

 

 

3. Inköp av trådlös router ska göras. Stfan kollar med daniel om behovet av prestanda. 

 

4. Inköp av projektor tillsammans med Db-net. 

Avgift för uthyrning av lokal, projektor och Internet uppkoppling 

 

 

5. Inköp av el material: strömbrytare, kontakter m.m. görs av Clas 

 

6. Utbildning för hemsida, regler m.m. 

Studiecirkel? 

Bilder? 

 

7. Vilka priser gäller för hyra av gården. 

Medlem 100kr   

Icke medlem 300kr   

Enstaka möten upp till 4h: 100kr 

Barnkalas 50 kr. 

      Tillgång till Multimedia: 100 kr 

      Styrelsemedlem samt db-net ingen kostnad. 

 

8. Vaktmästare är Bernt Mårtensen 

  

 

 

9. Fredagskvällar för barn börjar 31/1. Det finns behov av fler vuxna och även 

ungdomsledare. 

 

  

10. Elljusspår : Kostnad för reparation lämnas till Embalagefabriken under veckan .                                                               

 

 

11. Luftvärmepumpen monteras in under veckan. 

 

12. Ombyggnad av toaletter. Vi behöver mer pengar och bidragssökandet är igång 

 

13. Bidrag. Lokala aktivitetsbidrag söks av Ulf under februari. 

 

14. Årsmöte. Ny dag. Nytt datum 7/4-2008 klockan 18:30 

 

 

15. Nästa möte 24/2-18:00 ev tidigare se mejl. 

 



Fler punkter…… 

A. Nyckelfrågan diskuterades och det bestämdes att det skulle köpas in 2 st lås och 

cylindrar samt 25 nycklar, kollas upp av Stefan. 

B. En förfrågan om de olika ansvarspunkterna som personer inom föreningen har. 

Vem gör vad? 

C. Barn läggs in som medlemmar i db-net. 

D. Framtidsgruppen har berättat om ett möte med en kontakt från museet. 

 

Det bestämdes också att sätta upp en lista på det som behöver åtgärdas. 

1: Översyn av fastihetens elkontakter görs av Clas. 

2. Uppsättning av element i kopiatorrummet görs av Clas. 

3. Dubbeldörr på vinden ska monteras, av Lars/Bengt. 

4. Elmatningskabel mellan v-pump och central görs av Clas. 

5. Lampa i hörnet på huset monteras av Clas. 

6. Skador i trappvägg samt vid inspektionsluckan åtgärdas av Bernt. 

 

Vid Pennan /Björn 

 

 


