
Protokoll Styrelsemöte DIFF 2011-05-09 

 

Närvarande:      § 

Stefan Rudolfsson  

Ulf Lundmark  

Roland Sandström  1 - 5 

Robert Möller  

Ulrika Grundberg  

Åke Forssén   3 

Siv Forssén   1 - 5 

Tobias Lundberg  1 - 5 

 

§ 1. Ulf Lundmark sekreterare vid mötet.  

 

§ 2. Föregående protokoll 2011-01-31 kvarstår.  

 

Låslösning är kvarstående.  

Jessica fixar konto på Jula och införskaffar 3st låscylindrar+12 st tillhörande nycklar.  

Stefan Rudolfsson är keyholder och ordnar kvittenslista.  

Köket är klart och blev väldigt fint.  

Färg för målning av ytterväggar kollas av Roland.  

Stefan har en avstämning med DBnet om nodrum, projektor samt hemsida.  

Ulrika och Robert har kollat över eventuella bidrag att söka.  

 

§ 3. Styrelse utbildning. Åke Forssén redogjorde för planering som är gjord för en gemensam 

styrelseutbildning prel. planerad till den 16 oktober kl 10.00 – 16.00. Övriga föreningar inom 

vår närhet är välkomna. Viktigt att vi försöker få med så många som möjligt och fler yngre 

förmågor. 

 

§ 4. Workshop den 26 maj på Djäknegården med soppmiddag. På vårt årsmöte för 2010 

framkom ett bra initiativ från Margareta Wolfwatz, Jeanette Johansson, Tobias Lundberg och 

Siv Forssén. Siv och Tobias redogjorde för hur de har tänkt kvällen. En Brainstorming för 

medlemmar eller nyfikna nyinflyttade i våra byar. 5 st grupper med Media & Information, 

Verksamhetsutveckling, Djäknegården – bygga om, bygga ut, bygga nytt. Uthyrning, 

Medlemsvård.. Gruppen och styrelsen tycker det är viktigt att det kommer ut något positivt av 

kvällen. Förhoppningsvis får vi en riktning som föreningen kan gå vidare med. Även att vi 

kan nå fler nya medlemmar. Gruppen har även tagit fram ett dokument, Som medlem i Diff 

får du: Detta dokument är ett levande dokument som skall finnas på vår hemsida. Viktigt med 

återkoppling med gruppen och till våra medlemmar efter mötet. Styrelsen tackar gruppen för 

denna välplanerade Workshop. 

 

§ 5. EFS. Roland Sandström har deltagit i EFS förenings förmöte inför stundande årsmöte. 

Det finns 2 steg i framtida scenarior som styrelsen ser.  

Steg 1. Redogjorde att driften av missionshuset är högt.  Akuta kostnader är höga. Styrelsen 

tar endast på sig drift och förvaltning. Ej med i framtida aktivitetsgrupp. 

Steg 2. Försäljning av hus. Behålla föreningen. Hyra in sig i Djäknegården. 

Årsmötet är imorgon den 10 maj 2011. 

 

§ 6. Prislistan för Djäknegårdens uthyrning justerades efter att Yttersjö Fritidsförening tar 

max 200 kr vid LAN. Uppdateras på hemsidan och utskicks medlemsblad. 



 

§ 7. Målning utvändigt av nya delen Djäknegården. Kvarstår Roland  

 

§ 8. Gräsklippning av Djäknegården. Roland kolla med Bernt om det går bra. 

 

§ 9. Ulrika redogjorde för bidragsdelen som var inskickad till kommunen. Elljus spåret, 

grusplanen och allmänt driftsbidrag. Robert berättade att intäkten är högre budget ~ 14 700 kr.  

 

§ 10. Utskick till medlemmarna skall göras inom kort. Detta skall innehålla Medlemsblad 

2011 med prislista för Djäknegården och inbetalningskort, Årsmötesprotokoll, Som medlem i 

DIFF får du:, ev. Workshop den 26 maj. Verksamhetsberättelsen skickas inte med utan finns 

att skriva ut från hemsidan inom kort under ny flik på DIFF. 

 

§ 11. Övriga frågor.  

Försäkringskoll om ansvarsförsäkring ingår i vår bygdegårdsförsäkring?. Stefan 

Vi har inte haft någon träff med byamännen i Djäkneböle. Hösten? 

Ev. kontakt/blomma med Micael Björkman från DIFF vid sjukhusvistelse?  

 

§ 12. Stefan tackade  

 

 

Bjännsjö den 9 maj 2011 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras  

 

 

 

 

 

 

Ulf Lundmark   Stefan Rudolfsson 


