
Protokoll fört vid Nitta Samhällsförenings styrelsemöte                          

hos Steen-Åke Larsson 2019-02-06.
Närvarande :  Sten-Åke Larsson, Bo Ernvid, Patrik Johansson, Hans Axelsson, Patrik Jönsson , 
K-G Fridén, Annika Larsson, Björn Green, Ulf Libera  samt Glenn Lövgren 

Ej närvarande: Irene Tarassu

      § 1. Vice Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

      § 2. Till att justera protokollet utses Glenn Lövgren

§ 3. Dagordningen uppläses av ordförande och godkänns.

      § 4. Föregående mötesprotokoll

             Ishockeyrinken är bortforslad av kommunen.

             Klädinsamlingscontainrarna är fortfarande kvar. De ansvariga på kommunen är mycket dåliga   

             på att agera.

             Steen-Åke ska kolla med kommunen var en en eventuell förrådscontainer kan placeras.

             Björn kollar vidare efter lämplig container.

      § 5. Kassarapporten.

       Ekonomin är bra. Finns utrymme för inköp av förrådscontainer.

§ 6. Beslut att överta ansvar för från Nitta IF.

1. Motionsspåret. Styrelsen beslutar att ta över ansvaret för Motionsspåret. Villkoret för 
övertagandet är att Nitta IF överlämnar det i fullgott skick, och med ny godkänd och 
fungerande belysning. 

2. Tennisbanan. Styrelsen beslutar att en besiktning av banan skall göras innan ett ev. 
övertagande, för att beräkna kostnaderna för behovet av renovering av densamma. 

            3.   Basketplan. Styrelsen beslutar att överta banan. 

      § 7. Inför årsmötet.

                   Årsmötet beslutas att hållas söndagen den 31 mars kl. 15:00.

                   Steen-Åke kolla med Ådalens café om mötet kan hållas där.

                   Dagordning och verksamhetsberättelse skrivs av K-G.

      

      



      

      § 8. Annika har tagit fram ett nytt förslag på utformning och logga av föreningens flagga.

             Mötet beslutar att inköpa flaggor med denna utmärkta logga.

      § 9.  1. Steen-Åke ger information om den renovering som sker av motionsspåret. 

                  Christer Sandberg har grävt och höjt spåret vid sjön. Ny lampor har inköpts.

              2. Snöröjningen har inte varit bra. Flera klagomål har inkommit. Steen-Åke har pratat med 

                  ansvarig snöröjare och en viss förbättring har skett. 

              3. K-G informerar om den kommunala vägnätsplanen, som Landsbygdsalliansen skall 

                  lämna synpunkter på.

      § 10. Övriga frågor.

               1. Samhällsföreningen har fått överta snöskotern från Nitta IF, att användas för spårning av 

                   skidspår. Patrik kollar om det behövs en en särskild försäkring för denna.

               2. Steen-Åke skickar med mail till styrelsen, Nitta Samhällsförenings stadgar, så att var och en

                   kan gå igenom dem inför årsmötet. Detta för att kolla om stadgarna behöver kompletteras    

                   eller ändras.

      § 11. Nästa styrelsemöte.

               Beslutas vid årsmötet.

      § 12. Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

                Bjuder därefter på gott fika.

               

               Vid protokollet K-G Fridén                   …......................................

          Justeras ordförande Steen-Åke Larsson …......................................

                Justeras Glenn Lövgren                          …......................................


