
Protokoll fört vid Nitta Samhällsförenings styrelsemöte
hos Hans Axelsson den 11 september 2019

Närvarande: Sten-Åke Larsson, Bo Ernvid, Anette Lövgren, Patrik Jönsson, K-G Fridén,
                       Ulf Libera, Hans Axelsson, Glenn Lövgren, Patrik Johansson, Björn Green,  
                       samt Annika Larsson. Ej närvarande: Irene Tarassu.

§ 1. Öppnande av mötet.

       Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2. Godkännande av dagordning.

       Dagordningen uppläses av ordförande och godkänns.

§ 3. Protokolljusterare.

      Till att justera protokollet utses Annika Larsson

§ 4. Föregående mötesprotokoll.
       
       Svårt att hitta passande nät till fotbollsmålen, men till våren ska de vara inköpta.
       
       En basketkorg planeras också att inköpas.
       
       Dräneringen i parken var tät som vi trodde. UEAB har rensat den med hjälp av           
       slamsugningsbil.
       
       Hagafallet har rensats till en viss del, mer ska göras till våren.
      
       Steen-Åke har satt upp en ny informationstavla om Nitta på banvallen vid badplatsen.

       Mötet beslutar att inte skaffa en soptunna till samhällsföreningen. De sopor som blir,
       tar ansvarig hand om, i egen soptunna, mot en ersättning.

§ 5. Kassarapport. 

       Ekonomin är god. Pengar hålls undan för ev. köp av ny klippare.

§ 6. Badplatsen.

       ”Stranden” på badplatsen växer igen med gräs. Beslut tas till våren om det skall 
         åtgärdas, till nästa sommar.

§ 7. Belysningen i parken.

       Nu fungerar allt som det ska. En lampa som var otät har fått bytas mot garanti.



§ 8. Jord till parken.

         Jord skall beställas från UEAB för justering av slänten vid ”dammen”.

§ 9. Grönytor och gräsklippare.

       Gräsklipparen går inte som den ska. En ny service behöver göras efter säsongen.

§ 10. Övriga frågor.

          Tennisbanan kommer HLTK att ansvara för även nästa år, samt också förvara 
          utrustning, under vintern.
       
          Nya vimplar till flaggstången inköps.

§ 11. Nästa styrelsemöte.

          Torsdagen den 21 november 2019.

§ 12. Mötet avslutas.

         Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.
         

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

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

       Justeras Annika Larsson                          …...........................................


