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1. Mötet öppnades 

Patrik hälsade alla välkomna 

 

2. Föregående protokoll 

Patrik gick genom föregående protokoll 

 

3. Elljusspår 

Alla lampor är snart uppe, elljusspåret runt. Det var totalt 77 st stolpar, inte 74 st som vi 

tidigare räknat på. Vi har köpt till de extra lamporna. Elektrikerna kan inte komma åt de 

resterande innan de kan köra in sin skylift och än så länge är inte spåret helt klart för att 

kunna göra detta. 

 

Christer behöver röja lite, speciellt grenar som är i vägen. Just nu har dammen högt 

vattenstånd så det verkar som att vattnet inte rinner undan. Fridén ska gå och kolla om han 

ser om det är något fel. Därefter ska vi höra med Christer om hur vi går vidare. 

 

Anette ska kolla om vi kan söka bidrag för elen på elljusspåret för 2019. 

 

Vi tänker ha en arbetsdag för att kunna röja mycket nu, inför nästa säsong. Ett förslag på 

datum är 26 oktober 09:00 och vi frågar runt i byn om vilka som kan tänkas hjälpa till. 

 

4. Bidrag 

Vi har fått 136 000 kr från Ulricehamns kommun och innan året är slut kan vi skicka in de 

fakturor vi fått hittills. Anette får fakturorna till sig och skickar när hon får dem. 

Det vi borde kunna skicka in är fakturor från Christer, lamporna, KanEl i Borås och UEAB. 

 

5. Tennisbana 

Härnas tennisklubb kunde tänka sig att sköta banan även år 2020 och därefter ta ett beslut 

om nästkommande år. Vi låter banan vara som den är då det endast är ett fast abonnemang 

på vattenkostnaden. Anette ska kolla om det går att söka bidrag för vattenkostnaden. 

 

Det har börjat växa upp lite björkar på tennisplanen, Fridén ska försöka få bort dessa.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

6. Hemsida 

Då föreningen är på väg att försvinna har vi beslutat att lägga ned hemsidan nitta.nu. Louise 

löser detta och sparar alla protokoll och skickar dessa vidare till samhällsföreningen. 

 

7. Ekonomi 

Just nu har vi ett kapitalkonto på 519 800 kr och ett föreningskonto på 134 000 kr (det är här 

vi fått in pengarna från Ulricafonden). El och vatten är princip de enda utgifterna nu. 

Då och då får vi in pengar från att man via lotter vill stötta Nitta IF, Patrik ska kolla om det går 

att flytta engagemanget till samhällsföreningen istället. 

 

8. Övriga frågor 

- Idrottonline verkar fortfarande ha information om Nitta IF. Louise undersöker detta. 

- Det har lagts ut en tillfällig sugga på elljusspåret då det varit bilar som kört ned och fastnat 

på spåret. Fridén undersöker om kommunen kan ordna en grind, alternativt om vi själva får 

köpa en och sätta upp. Samtidigt ska han höra om det går att få tag på skyltar om att 

motorfordon är förbjudna på spåret. 

- Skyltar för att numrera stolparna på elljusspåret vore bra. Steen-Åke ska höra med Bosse 

om han är villig att fixa skyltar till våra totalt 77 st stolpar. 

- En ledning har gått sönder, Steen-Åker undersöka detta. 

- Elin Johnssons plats ersätts av Anders Johansson från Varnums Hemgårdsförening 

 

9. Mötet avslutas 

 

 

Sekreterare 

Louise Svenberg 


