
Protokoll styrelsemöte DIFF 2010-02-21 
 

Närvarande: Stefan Rudolfsson, Ulf Lundmark, Roland Sandström, Robert Möller 

§ 1 Sekreterare 
Till sekreterare valdes Ulf Lundmark. 

§ 2 Föregående protokoll 
2009-06-10 gicks igenom och godkändes. Kvarvarande punkter är nyckellösning Stefan, dropp plåt 
värmepump Roland (Bernt), stagning stolpar elljusspår Roland, kabeldragning multimedia + trådlöst 
nätverk Stefan (Cleas). 

§ 3 Djäkne 
Informerade Ulf att han har för avsikt att avsluta Djäkne vad det gäller att aktivt hålla i detta efter 
våren 2010. Det finns efterträdare i gruppen. Magnus Wolfwats med flera är villiga att föra 
fredagskvällarna vidare. I övrigt så är det danskväll 5 mars och avslutningen för våren är under 
planering.  

§ 4 Anbud toaletterna 
Stefan redogjorde för de tre anbud som har inkommit 200`, 160`och 106` tusen kr. 
Vi vägde för och emot och diskuterade upplägg och ekonomi. Konstaterade att avstängningen av 
vatten in till Djäknegården måste kunna göras innan start av ombyggnad kan starta. Beslutade att 
Norums Bygg (Peter Norum) får anbudet vid en bättre preciserad kalkyl minus handikapplarm på max 
106` tusen kr kan erhållas. Meddelande till övriga anbudsgivare ges om att annat bud antagits.   
Vattenavstängningen är styrande för fortsatt framskridning av projektet, kontrolleras måndag 22 feb. 
OK 
 

§ 5 Isbanan, vattenpost 
Ny lokal plogare och plogstål av isbanan undersöks för framtiden. Kontroll av att vi kan dra ut 
vattenutkast från is rummet mot yttervägg. Roland 
 

§ 6 Nytt isrum 
Att ersätta dagens isrum. Stefan har undersökt ett objekt, konstaterats för stor byggnad. Vilande 
 

§ 7 Årsmöte 
Beslutade att detta skall hållas onsdagen den 14 april kl 18.30 på Djäknegården. Ev. invigning av 
toaletterna. Hur skall vi informera om vårt årsmöte? 
Info till valberedning, Siv Forsén och Roger Johansson om Samuel Öhberg som har flyttat från 
Djäkneböle. Stefan R 

§ 8 Hemtjänsten & Dagmammorna 
Hemtjänsten har fått en ny chef som har varit i kontakt med Roland ang. hyreskontraktet. Det avtal 
som finns skriftligt är från 1997 som gäller kalenderåret. Kommer troligtvis att säga upp avtalet innan 
årets slut. Dagmammorna på Djäknegården pratar om flytt till skolans egna lokaler i Yttersjö om ~ 1,5 
år.   

§ 9 Ekonomi 
Redovisades resultat och balansräkning för 2009 av Robert. Ny redovisningsblankett som skall 
användas inom föreningen har tagits fram. Läggs upp på hemsidan. Inför årsmötet 2010 skall en 
budget tas fram. Detta görs på nästa möte.  

§ 10 Övriga frågor 
Behörigheter till styrelsemedlemmar och revisorer DIFF begärs av Mikael Björkman. Stefan 
Danskurs för ungdomar inom anordnad av Jeanette Johansson ställdes in, få deltagare. Bra initiativ. 
Mikael Björkman föreslår en Pub. 



 

 
§ 11 Nästa möte 

Tisdagen den 16 mars 2010 kl 19.00 Djäknegården. Inför årsmötet. Budget 2010 och 
föredragningslista. Alla styrelsemedlemmar skriver någonting.  
 

§ 12 Avslutning 
Tack för idag.  
 
 
 
Kvarstående punkter   Ansvarig   
Nyckellösning     Stefan 
Dropp plåt värmepump    Roland (Bernt) 
Stagning stolpar elljusspår    Roland 
Kabeldragning multimedia + trådlöst nätverk  Stefan (Cleas) 
Plog och plogare   Roland 
Valberedning    Stefan 
Behörigheter DIFF hemsida för styr, revisorer Stefan 
Budget 2010, skrivning verksamheten  Alla 
 
 
 
 
Bjännsjö den 24 februari 2010 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
 
 
Ulf Lundmark    Stefan Rudolfsson 
 


