
Protokoll Styrelsemöte DIFF 2011-08-29 på Djäknegården 

Närvarande: Stefan Rudolfsson, Ulrika Grundberg, Robert Möller, Ulf Lundmark 
 
§ 1. Ulf Lundmark valdes som sekreterare för mötet. Ulrika Grundberg valdes som justerare. 
 
§ 2. Föregående protokoll gicks igenom. Kvarstående punkter är 
Låslösningen är kvarstående. Jessica införskaffar 3 st låscylindrar och 12 st nycklar. 
Stefan Rudolfsson är Keyholder och ordnar kvittenslista. 
Stefan har en avstämning med DB-net om nodrum, projektor samt hemsida. 

Försäkringskoll om ansvarsförsäkring ingår i vår bygdegårdsförsäkring. Stefan  
Vi har inte haft någon träff med byamännen i Djäkneböle. Hösten 2011 
Ev. kontakt/blomma med Micael Björkman från DIFF vid sjukhusvistelse. 
 
§ 3. Fredagskvällar. Söndag den 4 september kl 1900 planeras höstens och vårens aktiviteter. 
Nya medlemmar i vår grupp är Stefan&Eva, Robert&Sofie.  
 
§ 4. Lan för utomstående. Förfrågningar har kommit till Siv ang. hyra av Djäknegården för 
ungdomar som EJ är med i vår förening. Efter en kort diskussion med för och nackdelar 
beslutades att en förälder måste vara ansvarig och medlemskap enskilt måste lösas. Därefter 
normal hyra för Lan. Rutiner för överlämnade av nyckel och avsyning av lokal efter avslutad Lan 
måste göras. Styrelsen finns behjälplig för detta.  
 
§ 5. Bidrag. Ulrika skickar in höstens driftsbidrag innan den 31 oktober. 
 
§ 6. Medlemsavgifter. Flyter in bättre än förut. Robert och Stefan har en genomgång i höst. 
 
§ 7. Uthyrning av Djäknegården. En förfrågan från Umeå kommun (hemtjänsten) har kommit till 
oss. Stefan gick igenom hur hemtjänsten har hyrt av oss tidigare och vad som har skett efter 
detta. Vi har renoverat toaletterna och köket m.m. Diskuterades hyresnivån på vårt förslag. 
Beslutade att månadskostnaden under April – Oktober är 1600 kr. Under November – Mars är 
2000 kr. Robert skriver ett avtalsförslag om detta till torsdag den 31 augusti 2011 då Stefan 
träffar ansvariga för hemtjänsten.  
 
§ 8. Övriga frågor. Har mottagit Rapport från Workshop Djäknegården 2011-05-26. 
Styrelsen är väldigt glad att ett sådant intresse finns för att utveckla vår gård. Noterade att 
medlemsvård är en viktig fråga. Ett förslag som kom upp från styrelsen var att bjuda in 
nyinflyttade som EJ har kommit i kontakt med oss på fika på Djäknegården och berättar om vår 
förening. Vi bjuder in gruppen till vårt nästa styrelsemöte för en presentation av Workshopen 
och hur gå vidare.  
 
§ 9. Nästa möte. Beslutades till måndag den 10 oktober kl 19.00 – 21.00.  
 
§ 10. Stefan avslutade mötet för snart börjar Robinsson. 
 
Bjännsjö den 29 augusti 2011 
 
Vid protokollet                                                       Justeras 
 
 
 
Ulf Lundmark                                                         Ulrika Grundberg   


