
Protokoll Styrelsemöte DIFF 2011-10-10 på Djäknegården 

Närvarande: Stefan Rudolfsson, Ulrika Grundberg, Robert Möller, Ulf Lundmark. Roland Sandström, 
§ 7. Margareta Wolf-Watz, Jeanette Johansson, Siv Forssén. Tobias Lundberg 
 
§ 1. Ulf Lundmark valdes som sekreterare för mötet. Ulrika Grundberg valdes som justerare. 
 
§ 2. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 
Har flyttat kvarstående punkter till att göra listan i slutet på protokollet. 

 
§ 3. Fredagskvällar. Plan för Hösten klar. Beslutade att köpa in en UV-lampa till Halloween. 
 
§ 4. Hemtjänsten (Uthyrning av Djäknegården). Klart med Umeå kommun att hyra vår gård. 
Anpassning av kopiator-rum så att de får tillgång dator med bord. Motorvärmaruttag måste ses 
över. Nivån på hyran OK.  
 
§ 5. Bidrag Kopia från ansökan redovisades av Ulrika. Sökt på elljusspår, isbana och grusplan 
inkommit 3840kr till kassan för grusplan. 
 
§ 6. Inbjudan till inflyttande. Ett program måste till och vi inbjuder personligen och informerar 
om vår verksamhet.  DIFF önskar nyinflyttade hjärtligt välkomna. Smörgåstårta och bullar och 
dryck bjuds på för hela familjen och vi informerar om vår djäknegård, hemsida m.m. Beslutade 
att göra detta söndagen den 20 november. Från workshopen finns intresserade dessa är Irene 
Helgesson och Margareta Wolfwatz. Styrelsen tillsammans med dessa utformar en bra 
presentation.  
 
§ 7. Workshop. Gruppen som ordnade workshopen välkomnades. Genomgång av dokumenten 
som gruppen hade gjort. En bra och bred diskussion om många saker som kom upp bl.a. 
Funktion istället för grupper. Årshjul med planering varje månad Viktigt. A Enkelt B Viktigt C 
Långsiktigt m.m.. Mötet beslutade att Ulf Lundmark och gruppen träffas imorgon 11 oktober och 
går vidare med planering av årshjul, funktioner m.m. Ulf meddelar styrelsen om hur det har gått. 
Preliminär återkoppling/träff i januari 2012 med sikte på vårt årsmöte 2012. Styrelsen är mycket 
glada och stolta att det finns så engagerade medlemmar i vår förening med driv i. Tack än en 
gång.  
 
§ 8. Övriga frågor.  
Isbanan skötsel och underhåll! Skall vi ordna detta själv? Vattenuttag finns delvis. Roland kollar 
med Ingemar om vattenutkastare. Slang finns EJ. Plogning! Drift? Vi undersöker vidare. Stefan. 
Uppdaterad betalnings matrikel för uthyrning efterfrågas av Siv för kontroll av hyresgäster.  
Elin Eriksson i Bjännsjö är intresserad av barngympa. Ulf kontaktar och berättar hur han har gjort 
med Djäkne. Djäknegården är en utmärkt lokal för detta.  
Robert efterfrågar kvitton som skall redovisas innan årets slut. 
Informera medlemmar som tidigare är med i någon grupp att ändringar är på G. 
Mål & Visioner för vår förening. Att tänka på… 
Hur ett Leader projekt (EU) fungerar håller Roland på att ta reda på!  
EFS huset är sålt till Kristina Larsson uppfödd i byn. Med förbihåll. 
 
§ 9. Nästa möte. Beslutades till den 5 december kl. 19.00 – 20.00. På Djäknegården. 
 
§ 10. Stefan tackade och avslutade mötet. 
  



 
  

Att göra lista Namn Klart 

Nodrum DB-Net Stefan  

Träff Byamännen Stefan  

Medlemsavgifter utskick Stefan Robert Feb 2012 

Vattenutkastare  Roland   

Slang  Stefan  

Barngympa Elin Ulf Nästa möte 

Medlemsmatrikel till Siv Stefan Robert  

Årshjul, funktioner med 
Workshopgruppen 

Ulf  

   

 
 
Djäkneböle/Bjännsjö den 10 oktober 2011 
 
Vid protokollet                                                       Justeras 
 
 
 
Ulf Lundmark                                                         Ulrika Grundberg   


