Protokoll Linköpings koloniträdgårdar
Styrelsemöte 2017-10-04
Närvarande

Frånvarande

Ann Bonair
Bodil Karlsson
Samir Barsom
Christina Nilsson
Riad Salem
Britt Berglund
Per Kustvik

Royne Johansson
Britt-Marie Sandström
Kenneth Svensson
Anders Lindgren
Anders Trygg
Morgan Johnsson
Diana Torp

§1
Öppnande
Mötet öppnas.
§2
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
§3
Val av protokollsjusterare
Britt-Marie Sandström och Kenneth Svensson väljs.
§4
Godkännande av föregående protokoll
Godkänns
§5





§6

Information/meddelanden
Bom har blivit påkörd i Ullevi. Polisanmält som smitningsolycka.
Geografiska utskottet har besökt Emmalund och Ådala för att se hur gång- och rekreationsstråket
blev. Klagomål framfördes från Royne om hur svårt det är att kontakta kommunen när det gäller
frågor om vägen. Nu senast när det regnade bort delar av vägen.
Britt och Ann har träffat Lernia för rekrytering av administratör.
Ekonomisk rapport Bordlagt

§7
Områdesrapporter
Å: Cykelvägen låstes 1 oktober. Områdesansvariga ska ha möte om barrväxterna inom området.
E: Cykelvägen låstes 1 oktober. Elen till dansbanan är riven, elektriker har påbörjat arbetet.
U: 2 bommar är monterade för att förhindra otillåten körning inom området.
V: 1 tomt utarrenderad, se föregående protokoll. Kommunjägaren är vidtalad och kommer att skjuta av
harar under vintern. Skyltning kommer att ske. Planering för att bygga till fler duschar vid
vintertoaletten pågår. Man kommer att begära in flera offerter på jobbet. Cementering av plattor
diskuteras.
§8
Anmälan av beviljade byggtillstånd
Å: 254
E: U: 401
V: 57 och 577
§9
Rapport odlingslotter Vallastaden
Jobb pågår för att det ska bildas en egen förening.
§ 10

Miljödiplomering Bordlagt. Skulle påbörjats i september.
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§ 11 Tidpunkt för årsmöte 2018
Årsmöte tisdag 20 mars 2018 kl 19.00 (Ändras till onsdag 21 mars 2018 efter samtal med
Missonskyrkan)
Kallelse ska skickas ut senast 27 februari. Inkomna motioner ska skickas ut med kallelsen till årsmötet.
Senaste dag för inlämnande av motioner är 31 december 2017. Bodil informerar om detta på web och
anslagstavlor.
Britt-Marie bokar lokal Missionskyrkan.
Valberedningen bjuds in till nästa möte.
P-tillstånd ska tryckas upp. Gärna med kopieringsskydd (reflex)för att de inte ska gå att kopieras. Ann
hör med Patrik om han kan hjälpa till. Borttappade p-tillstånd debiteras i fortsättningen med 200 kronor.
Kuvert ska beställas. Royne ordnar detta.
§ 12 Anmälan regional utvecklingskonferens 11-12 november i Östgötaregionen
Senast 20 oktober ska anmälan vara inlämnad. Meddela Ann snarast vilka som ska med.
§ 13 Ansökan om anslag från Koloniträdgårdsförbundet
Önskemål finns om kurser i trädbeskärning i Linköping. Vi ansöker om 2 kurstillfällen, 1 för
Emmalund+Ådala och 1 för Valla+Ullevi.
§ 14 Av styrelsen väckta frågor
Inför vintersäsongen – Hur tillgängliga är vi? Meddela på anslagstavlan.
Nytryck behövs av Bygganmälan. Ändringar i text behövs, Ann+Royne kontrollerar innan tryckning.
§ 15
-

Övriga ärenden

§ 16 Nästa styrelsemöte
1 november kl 18.00
§ 17 Mötets avslutande
Mötet avslutas

Ann Bonair, ordförande

Britt-Marie Sandström, Justerare

Bodil Karlsson, sekreterare

Kenneth Svensson, Justerare

