Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2019-03-08
Plats: Grännalogen
Närvarande: Lisa Blomqvist, Eleonor Bloom, Annika Lönnqvist, Marie-Louise
Björk Carlsson, Pernilla Sanden, Sara Gustafsson
§ 45 Firmatäcknare: Annika Lönnqvist, Ev Jan - Olof Nyberg
§ 46 Under dagens möte är alla ordförande
§ 47 Justering av protokollet
Sara väljs att föra protokollet och Eleonor att justera det.
§ 48 protokoll från föregående styrelsesammanträde
kommentarer som fördes tecknades ej med på protokollet,
Marie-louise tyckte att styrelsen ej drivs demokratiskt och hon uppmuntrade
ordförande till att prata med Karin Sjögren om saknade
hyresintäkter efter att det uppkommit till kännedom att det saknas inbetalda hyror för
2018.
Pernilla och Marie-louise gav också som förslag att en oberoende grupp skulle göra
en utredning om de saknade hyresintäcker för 2018
§49 ansökningar om statligt Lok-stöd och kommunala bidrag
Drift och anläggningsbidrag är inskickat av Annika men behöver kompletteras med
renoveringsplan för 3år framåt
LOK-stödet är inskickat av Annika
EU bidraget skall skickas in senast 11 April
§50 Ventilation i GBRF:s Stall
Jesper Steen har varit där och rensat ventilationen och satt dit nya ventilations spjäll
i boxarna
§51 Skrivelse inskickat av Karin Sjögren 8 mars
Lisa läser denna högt och alla kan ta del av den via pappersform.
skrivelsen läggs som bilaga till protokollet 19-03-08
§52 redovisning av möte mellan kassör, ordförande och Jan - Olof 25/3
Marie-louise ber Annika redovisa om vad som de kom fram till vid mötet och
genomgången av saknade hyror 2018
Annika meddelar att det saknats Ca. 12 020:- i hyror och att 600:- hamnat fel och
skall bokas om från konto 2899 depositioner till konto 3010 stallhyror
Annika måste lämna mötet för att hinna med färjan
§53 Styrelsen önskar se alla hyreskontrakt på de uppstallade
Lisa tar kontakt med jan-olof som har dem nu.
§54 ett utkast om tillägg angående saknade stallhyror skrivs till
verksamhetsberättelsen
Samtal förs och Lisa tecknar ner ett förslag som skall mejlas ut till alla i styrelsen
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