
Minnesanteckningar - Styrelsemöte 2022-02-01 

Plats: Golfklubben 

Närvarande:  Rolf Harnert, Jörgen Gullstrand, Dick Bexell, Karolina Strand 

1. Ordförande öppnade mötet.  

Dagordningen fastställdes.  

Till sekreterare valdes Rolf Harnert. 

 

2. Protokoll från styrelsemöte 2021-12-07 samt anteckningar från digitalt styrelsemöte 2022-

01-04 godkändes.  

 

3. Antal medlemmar per 24 januari: 111 st 

Ekonomin är god, 104 878 kr i kassan.  

Rapporter: 

• Svar har inkommit från Kommunen om Byalagets (Jan Erik Sätherströms) förslag till 

försköning av Nybrostrands torg. Kommunen avvisar förslaget med motiveringen att 

kommunen inte kan ta driftskostnaden samt att det finns ledningen inom området där 

marken skull utnyttjas.   

• Enkät angående allmänna kommunikationer som skickades ut tillsammans med ”Vårt 

Nybrostrand” i början av januari visade på följande: 

o Antalet svar: 37 st 

o 18 % (7 st) ser behov av utökade busstider på morgonen, måndagar till fredagar 

o 70 % (26 st) ser behov av utökade busstider på kvällen, måndagar till fredagar 

o 27% (10 st) ser behov av utökade busstider på morgonen, lördagar och söndagar 

o 81% (30 st) ser behov av utökade busstider på kvällen, lördagar och söndagar 

o 43% (16 st) ser behov av pendlarbuss till Köpingebro främst morgon och kväll 

 

4. Diskuterades inkomna mail till Byalaget om padelbanornas framtid. Beslutades att Rolf tar 

fram förslag till svarstext som skickas till styrelsemedlemmar för godkännande. Jan skickar 

därefter godkänd text till berörda. 

 

5. Mötet med P-O Lind (Samhällsbyggnadsnämndens ordförande) framflyttat till 16 februari. I 

mötet kommer även representant för Kultur och utbildningsnämnden att medverka. Jan och 

Rolf deltar. Mötets syfte är  

• fortsatt diskussion om att hitta lösningar för en gemensamhetslokal 

• att uppmärksamma P-O Lind på kommunens egen skrivning om belysning på 

huvudcykelstråk. Vidare skall behovet av bättre skötsel av cykelbana längs väg 9 

lyftas fram 

• presentera resultatet från enkäten om allmänna kommunikationer. 

 

6. Årsmöte planeras till den 20 mars vilket innebär att allt förberedande arbete med bokslut, 

verksamhetsberättelse, verksamhetsplan m.m. skall vara färdigt till nästa styrelsemöte. 

 



7. Beslutades att ta fram förslag till reviderade stadgar och verksamhetspolicy för antagande på 

årsmötet 

 

8. Beslutades att ge Rolf Harnert läsbehörighet till Byalagets konto i Sparbanken syd samt 

bankgirocentralen för att underlätta arbetet med hantering av medlemsregistret. 

 

9. Nästa möte: 2022-03-01. Plats: Golfklubben 

 

 

 

Vid pennan     Justeras 

 

Rolf Harnert    Jörgen Gullstrand 


