Protokoll Linköpings koloniträdgårdar
Styrelsemöte 2017-11-01
Linköpings koloniträdgårdar
Ann Bonair
Närvarande
Britt Berglund
Bodil Karlsson
Christina Nilsson
Riad Salem
Samir Barsom
Frånvarande
Per Kustvik
Britt-Marie Sandström

Royne Johansson, ej § 12 pga jäv
Anders Trygg
Kenneth Svensson
Anders Lindgren
Morgan Johnsson
Diana Torp

§1
Öppnande
Mötet öppnas.
§2
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns. §5 är Brittlouise Sundberg inbjuden, § 16 är Örjan Roos inbjuden.
§3
Val av protokollsjusterare
Britt Berglund och Morgan Johnsson väljs.
§4
Godkännande av föregående protokoll
Godkänns
§5
Besök av sammankallande i valberedningen
Brittlouise Sundberg informerar om valberedningens arbete. Valla behöver utökas med en suppleant till,
ny kassör och ny till valberedningen behöver hittas. Informera om detta på webben.
Det vore bra om styrelsen kunde ordna en nomineringslista med namnpå personer som är intresserade i
fortsättningen. Listan borde tas fram under säsongen när det finns folk på områdena. Frågan om arvode
diskuterades.
§6
Information/meddelanden
Linköpings koloniträdgårdar kommer att ha möte med Bygg- och miljönämnden den 22 november
14.30. Ann, Royne och områdesansvariga deltar.
Skatteregler beträffande arvode har skickats ut från förbundet.
Cirkulär 3 från förbundet.
3 st anmälda till förbundets konferens.
Länsstyrelsen skickar återigen ut information om potatiskräfta. Det viktigaste är att inte förgro och
plantera egen matpotatis utan man ska köpa resistent potatis.
P-tillstånd är beställda från Christer Hill. Ann meddelar honom att de ska vara med kopieringsskydd.
Den sönderkörda bommen på Ullevi – 1 person har erkänt, men polisanmälan för smitning ligger kvar.
§7
Ekonomisk rapport
Bordlagt.
§8
Områdesrapporter
V- 15 november låses bommarna. Problem med långtidsparkerad bil.
U- Offert på ny bom inkommen, 24 000 kronor som regleras med försäkringsbolaget.
E- Staketet färdigmonterat.
Å- Problem med dräneringen av gångstråket. Svårt att få tag i ansvarig på kommunen.
§9
Anmälan av beviljade byggtillstånd
V- Ett bygge utan byggtillstånd 526. Kontrolleras.
U- 49 och 347.
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E- Å- 180. Ett byggtillstånd dras tillbaka av områdesansvariga pga feltolkad ritning 227.
§ 10 Rapport odlingslotter Vallastaden
Interimsstyrelse håller på att bildas. Nytt möte inbokat.
§ 11 Anställning av administratör
1 november anställdes Jenny Wiström på 50 %. Nystartsbidrag godkänt för tjänsten, vilket innebär lägre
arbetsgivaravgift. Hon kommer att förutom ekonomidelen även att stötta styrelsen i arbetet, ex sitta
expeditionstider mm.
§ 12 Uthyrning av hjullastare
Förfrågan har inkommit om att hyra hjullastaren för 100 kronor exkl moms under vintersäsong när den
står still.
Beslut: Ja till att hyra ut den till priset 150 kronor exkl moms/timme.
§ 13 Barrväxter
Barrväxter ska inventeras och tas bort. Ann betonar att detta är beslut som ska följas solidariskt av alla i
styrelsen. Information om barrväxter ska skickas med i årsmöteskallelsen.
§ 14 Miljödiplomering
Ska vi fortsätta med detta nästa säsong? Bordlagt.
§ 15 Av styrelsen väckta frågor
Morgan tackar Royne och Kenneth för all hjälp med vattenavstängningen.
§ 16 Övriga ärenden
Offert från Örjan Roos har inkommit. 1 på kompost och 1 på hus för toaletter på Valla. Örjan Roos
informerar om offerterna. Vi väntar in offerter från andra firmor och därefter kommer beslut att tas via
mail eftersom nästa möte är nästa år.
§ 17 Nästa styrelsemöte
10 januari 2018
§ 18 Mötets avslutande
Mötet avslutas

Ann Bonair, ordförande

Britt Berglund, Justerare

Bodil Karlsson, sekreterare

Morgan Johnsson, Justerare

