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Styrelsemöte DIFF 
 

Plats: Djäknegården Mötesdatum: 2013-04-16   

Närvarande:  

Karin Blomqvist, Margareta Wolf-Watz, 
Fredrik Johansson, Elisabeth Grönroos, Göran 
Lind, Nils Liljeroth, Ulf Lundmark, Frida 
Halvarsson, Marlene Åhslund 

 

 
§ 1. Mötets öppnade 

Mötet öppnades av Ulf Lundmark och nya styrelsemedlemmar hälsades välkomna.   

§ 2. Val av justerare, sekreterare  
Frida Halvarsson valdes till sittande sekreterande. 

Karin Blomqvist valdes till justerare av protokollet. 

 

Justerare växlas vid varje möte, efter följande lista: 

Karin Blomqvist (idag) 

Göran Lind 

Fredrik Johnsson 

Marlene Åhslund 

Elisabeth Grönroos 

Nils Liljeroth 

Margareta Wolf-Watz 

  

§ 3. Godkännande av dagordning 
Ulf presenterade dagordningen som godkändes. 

§ 4. Föregående protokoll /underskrift 
- 

§ 5. Ekonomi 
Styrelsen beslutade att avsätta 3000 kr till valborgsfirandet, som i år arrangeras av den nedre 

vägen i Djäkneböle. 

Ingen betalning är gjord för förra årets fyrverkerier. Inväntar faktura. 

 

Ulf meddelade att han påbörjat översyn av tänkbara sponsorer.  

§ 6. Djäkne 
Ulf meddelade att han planerar överlämning av ansvar. 

§ 7. Drift 
Sommarjobbsansökningar har kommit in och vi inväntar svar om bekräftelse i början av maj. 

 

Tvättställ är införskaffat och skall bytas av Jonny. 

§ 8. Medlemmar  
Uppdatering av medlemar, sändlista och informationsflöde diskuterades. Dessa frågor 

behandlas vidare under ett arbetsmöte med Robert, Mikael, Ulf, Åke och Frida. 
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§ 9. Övriga rapporter 
Förlag om kommunuppvaktning gällande barnomsorgen diskuterades. Irene Helgesson har 

erbjudit sig att vara konsult i ärendet och styrelsen beslutade att gå vidare i ärendet genom att 

be Irene undersöka frågan vidare. 

 

Ulf meddelade att föreningen har fått bidrag för isbanan och elljusspåret.  

§ 10. Övriga frågor 
Margareta Wolf-Wats valdes som sittande vice ordförande. 

Karin Blomqvist valdes att ansvara över bidragsansökningar. (Karin kontaktar Ulrika för 

överlämning av funktion.) 

 

Nils tar på sig att genomföra en brandöversyn av Djäknegården. 

 

Ulf lyfter behovet av en ytterligare person som kan ansvara för uthyrningen av Djäknegården, 

bredvid Siv. Önskvärt att det är någon person i Djäkneböle som inte ingår i styrelsen.  

§ 11. Information 
FÖRENINGSNYHET! 

Nu kan föreningar i Umeå rad-annonsera helt gratis varje vecka i 

Umeå Tidning, under rubriken "Föreningsguiden". 

Annonsera och informera om kommande aktiviteter och evenemang via en 

radannons, helt kostnadsfritt. 

 

18/5 – Eurovision night. Siv + någon mer? 

 

26/5 – Bakluckeloppis klockan 11.00 – 15.00 

 

§ 12. Nästa möte 
Punkter till kommande arbetsmöte den 22/4: 

 Medlemsutskick, påminnelse om inbetalning av medlemsavgift. 

 Uthyrningsprotokoll, uthyrningskostnader 

 Årsmötesprotokoll 

 Verksamhetsplan 
 
Punkter till kommande styrelsemöte den 20/5: 

 Årets medlem.  

 Arbetsuppgifter för eventuella sommarjobbare, samt budget till detta. 

 Uthyrare till Djäknegården, bredvid Siv. 

§ 13. Vad kan vi göra bättre! 
- 
§ 14. Mötets avslutande 

Ulf förklarade mötet avslutat. 

 

 

Frida Halvarsson, sekreterare  Karin Blomqvist, justerare 


