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Deltagare 

Från styrelsen: Anki Lindholm (ordförande), Cecilia Trehn (sekreterare), Rolf Björk 

(kassör), Marita Teräs, Marie Eriksson, Micke Irevång, Gudrun Löfgren, Heléne 

Berzelius. 

Övriga medlemmar: Ulrika Holmberg, Ingela Falk Jensen, Anders Jensen, Catrin 

Englund, Calle Trehn. 

 

1. Mötet öppnas 

Mötet, som hålls digitalt via Zoom, förklaras öppnat. 

 

2. Fastställande av dagordning 

Kallelse till mötet har gått ut via hemsidan och klubbens Facebook-grupp en vecka före 
mötet, i enlighet med stadgarna. Föreslagen dagordning fastställs. 

 

3. Stängsling av övre appellplan – beslutspunkt 

Bakgrund 

Klubben har under december fått vildsvinsskador på övre appell-plan och behöver 
snabbt stängsla in planen för att undvika ytterligare skador. Medel för material till 
stängsling finns sedan länge avsatt i budgeten, men arbetet har inte blivit gjort pga 
svårigheter att få ihop frivilliga som kan göra jobbet.  
 

Förslag – offert från entreprenör 

Efter upptäckten av skadorna har styrelsen tagit kontakt med Per Klasson Lantbruk och 
Entreprenad, som lämnat en offert för utförande av stängslingen: 

Offert på stängsel mot vildsvin. 
400m. nät 90/9/15 med 2st. grindhål, 14cm. grindstolpar, 12cm. hörnstolpar och 8cm. mellanstolpar, monterat och 
klart till en maximal kostnad av 64.000kr. + moms. 
Tillkommer kostnad för ev. bergdubbning eller grävning pga. sten. 
Offerten gäller i 30 dagar. 
Kalkbacken 2020-12-27 
Mvh. Per Klasson 

Medlemsmötet har att ta ställning till offerten, som omfattar såväl material som 
arbete. 
 
Alternativt förslag – arbetsgrupp utför stängsling, offert tas in för planbelysning 

Ett alternativt förslag har lämnats in till styrelsen. Förslaget innebär att 
stängslingsarbetet istället utförs ideellt av en arbetsgrupp med medlemmar som 
anmält sig villiga att ställa upp. I gengäld föreslås styrelsen ta in en offert från 
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elektriker för att under 2021 förbättra/byta ut belysningen på klubbens planer och 
parkering. 
 
Catrin och Ulrika är ansvariga i arbetsgruppen och ser till att arbetet blir slutfört. 
Arbetsgruppen kan anskaffa material samt utföra stängslingen under helgen 9-10 
januari förutsatt att det inte är tjäle i marken. Grindarna kan färdigställas senare under 
januari. 
 
Arbetsgruppen föreslår att det stängslet ansluts till det befintliga fårstängslet mot 
rastningshagen, varför den totala sträckan endast blir ca 300 meter (istället för 400 
meter). Hyra av stolpdrivare behövs eventuellt för att få ned stolparna. 
 
Beslut 

Medlemsmötet beslutar följande: 

 Vi avvaktar med att anlita entreprenör för utförande av stängsling. Offerten 
gäller t.o.m den 26 januari. 

 En arbetsgrupp bestående av Catrin och Ulrika som huvudansvariga samt 
minst fyra ytterligare medlemmar åtar sig att anskaffa material och sätta upp 
stängsel på övre appellplan under helgen den 9-10 januari. Grindar (en stor för 
traktor/bil och en mindre gånggrind) färdigställs något senare under januari. 
Befintligt stängsel mot hundrastgården/fd fårhagen ses över och används som 
anslutning till det nya stängslet. Budget för material: 20.000 kr inkl moms. 

 Offert för åtgärdande av belysning (armaturer, arbete av elektriker, eventuell 
grävning och nya stolpar) tas in av styrelsen med stöd av Catrin, Ulrika och 
Micke. Prioritering: 1. Nedre plan, 2. Parkeringen, 3. Övre plan. Anders kollar 
med Hölö-Mörkö BK vad deras belysning kostade och vem de anlitade, för att 
få en referens.  
Beräknad kostnad tas om möjligt med i förslag till rambudget för 2021, att 
behandlas vid årsmötet den 21 februari.  
Anki håller ihop arbetet med att ta in offert för belysningen. 

 

4. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed mötet. 


