
 

Protokoll för styrelsemöte med Djäkneböle/Bjännsjö Idrotts- & Fritidsförening 
 

Datum: 2012-04-22 
Plats: Djäknegården 

Mötet sammankallas av Ulf Lundmark 

 
Närvarande: Karin Blomqvist, Ulf Lundmark, Ulrika Grundberg, Frida Halvarsson, Elin Eriksson, Ulrika 

Grundberg, Elisabeth Grönroos. 
 

1. Mötet öppnades av Ulf Lundmark.  

2. Frida Halvarsson valdes till mötessekreterare 

och Karin Blomqvist till mötesjusterare  

3. Beslut om dagordning   

4. Föregående protokoll 
 

Uppföljning, påninnelser: 
 

 Hemsidan.  

Inloggningar - Ulf har varit i kontakt 
med Åke och sett till så att styrelsen 
skall komma in i inloggning på 
hemsidan.  
Publicering av protokoll på hemsidan 

– Ulf 
Rolands och Stefans lista kommer 

läggas in - Ulf 
 Ulf har gjort en anmälan om ny 

stiftelse till föreningsregistret. 
 Kontrakt funnet angående 

hemtjänsten. 6 månaders 

uppsägningstid gäller. Styrelsen 
beslutar att avvakta i frågan och 
inväntar kontakt från hemtjänsten. 

 Toalett – dörrhandtaget är nu i 

funktion. 
 Gallerskyddet skadat till sandlådan 

bör tillses till sommaren 

 Städjouren. Ta ny kontakt med 

Noomi om städschemat. Förnya. 
 Inventering av nycklar är på gång - 

Ulf 
 Sophantering – Bernt 
 Jonas Sandberg är kontaktad 

angående faktura och kommer skicka 
den. 

 

 

 

5.  Valborgsfirande  
Gerd är kontaktad och kommer ta med sig 
festpärmen till tisdagens möte.  Ulrika tar 
med den till kommande styrelse möte 
Ulf kontaktar Jonas Sandberg angående ris till 

brasan. Svar: Ris finns. 
Ulrika har ordnat med sponsring av korv. 

 



Beslut om fyrverkerier tas. Maxsumma: 
3000:- Sponsorer till fyrverkerierna? Förslag: 

Emballage, Skanska 
Annonsering görs från arrangerande väg.  

6. Medlemsbladet  
   

Historik: Efter Årsmötet brukar 

medlemsbladet skickas ut.   
Hur vill vi att årets medlemsblad skall se ut? 

Innehåll: 
 Nya styrelsen 

 Information om föreningen 

 Information om medlemsavgiften 

samt påminnelse om betalning. Sista 

inbetalningsdatum. 
 Förtydligande kring avsändarens 

meddelande vid betalning. Vem/Vilka 

den avser, samt vilket år den avser. 

 Verksamhetsberättelsen. 

 Protokollet från årsmötet. 

 Festgrupper 

 Information om vad som finns att 

hyra från föreningen. 
 Prislista för att hyra Djäknegården. 

 

Tryckeri av medlemsbladet? Ulf frågar Lars 
Ove om kvittensblock och eventuella utskrifter 
till medlemsbladet.  
Vem skall ha hand om medlemsregistret? 

 

 

7. Avtackning av Roland och Stefan. 

Förslag:  

Offentlig avtackning på Valborg. – Ulf och 
Margareta 
Bjuda med dem på restaurang i höst och då 
även överlämna en present.  

Förslag på present: Något träsnideri av Göte.  

    

 

8. Kommande styrelsemöten under året 
Förra året träffades styrelsen vid 5 tillfällen. 

Förslag: 

Januari – Möte 1: Verksamhetsberättelsen, 
utskick av inbetalningskort. 

Februari – Möte 2 
Mars Årsmöte 

April – Möte 3 

Maj 
Juni 

Juli 
Augusti – Möte 4 

September 

Oktober – Möte 5 
November  

December – Möte 6 

 



9. Ulf ser ett behov av sammankallande 
person/personer inför festmöten. Rutin för 

detta? 

 

 
 

10. Årshjul 

 
I dagsläget finns det ett årshjul gällande 

verksamhet och aktiviteter. 

Kommande arbete att utarbeta: 
 

Årshjul gällande drift 
 

Årshjul gällande styrelsens arbete 

 

 

11. Övrigt 
 

 Ulf tar på sig ansvaret över 

inkommande post. 

 Elin Eriksson begär att få avgå från 

styrelsen 

 

12. Kommande frågor 

 
 Medlemsregister  

 Medlemsbladet 

 Städgrupp till köket 

 Vem gör vad? 

 Informationsvägar 

 Avtal för uthyrning 

  

 

13. Kommande möte 
 

Tisdag 8/5 kl. 18.30 – 20.30 

 

 

14. Ulf förklarar mötet avslutat 

 

 
 

 
 

 
 

 

      
     …………………………………….    …………………………………   ……………………………. 

               Ordförande        Mötessekreterare       Mötesjusterare 


