Linköpings koloniträdgårdar
Protokoll Styrelsemöte 11 april 2018
Närvarande: Anders Trygg, Ann Bonair, Britt‐Marie Sandström, Kenneth Svensson, Kristoffer
Andersson, Morgan Johansson, Per Kustvik, Riad Salem, Royne Johansson, Samir Barsomo.
Frånvarande: Bodil Karlsson, Diana Torp
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av punkten 13, utbildning personal
§ 3 Val av protokolljusterare
Per Kustvik och Kenneth Svensson valdes
§ 4, Godkännande av föregående mötesprotokoll
Protokollet godkändes
§ 5 Information/Meddelanden
Ann Bonair deltar i Koloniträdgårdsförbundets förbundsråds årsmöte den 14 april
Styrelsen har fått in två förslag på gruppsms för styrelsen från webmaster. Inget beslut fattat.
§ 6 Uppdaterade kontrakt
Kristoffer A presenterade ny version av arrendekontrakt med samtyckesinformation.
Beslut: Tillägget godkändes. Ny mall skickas till styr17 från KA.
§ 7 Hemsida/Info till medlemmar om komposter, vatten, bommar etc
Beslut: Komposter öppnas 13 april. Vatten sätts på till 1 maj om vädret tillåter. Bommar öppnas
till 1 maj om vädret tillåter. Containrar öppnas efter kontakt med Tekniska Verken. AB meddelar
EN att kontakta TV. Informationen publiceras på hemsida plus anslagstavlor.
§ 8 GDPR, Information till medlemmar
Information finns på hemsidan, sätts även upp på anslagstavlor på respektive område
§ 8 a Inköp av dokumentskåp Valla
Beslut: Inköp godkändes. AB och RJ verkställer.
§ 9 Administrativt uppdrag
Beslut: Uppsägning av administratör till 1 maj godkändes. KA undersöker användning av
bemanningsföretag för att sköta administrativa uppgifter.
§ 10 Ekonomisk rapport
Beslut: Underhållsplan för respektive område tas fram till nästa styrelsemöte som underlag för
ny budget. Beslut: Kortbetalning enligt Patrik Flisbäcks idé godkändes. KA och RJ tar fram offert
för införande av mobiltelefon plus kortläsare. PF inbjuds att demonstrera för områdesansvariga.

Anders T presenterade offert för anläggning av körväg till kompostlimpor på Ullevi. Kostnad
35 000 kronor Beslut: Offerten godkändes
Offert för grusning av grusplan och parkering vid expeditionen Ullevi presenterades. Beslut:
Harvning av grusplanen genomförs, Offert för grusning av grusplanen utanför expeditionen
godkändes.
§ 11 Arvodering styrelsen
KA redovisar förslag för arvodering av styrelsemedlemmar. Beslut hänskjuts till nästa
styrelsemöte liksom arvodering till valberedningen samt AU.
§ 12 Områdesrapporter
Valla: Expeditionen måste flyttas till föreningshuset pga. vattenskada
Nyckelsystemet för duschen mer komplicerat än väntat. AB träffat Lås & Nycklar för genomgång.
Ådala: Haft besök av kommunen angående cykelväg
Emmalund: Besiktning av släp plus översyn av bromsar har genomförts
Ullevi: Renovering av golv i köksdelen på expeditionen pågår. Ny suppleant, Monika Svärd har
rekryterats. Fråga restes om delbetalning av arrende. Beslut: Inga delbetalningar, men uppskov
kan sökas för senarelagd betalning.
§ 13. Utbildning personal
Beslut: Salam anmäls till fyra dagars utbildning i hantering av motorsåg: Beslut: Royne tar fram
förslag till utbildning för E‐behörighet (släp med tippning) för Elisabeth.
§ 14 Ansökningar om byggtillstånd
Valla: V485, V577
Ådala: Å180, Å 227
§ 15 Av styrelsemedlemmar väckta frågor
Inga frågor väcktes
§ 16 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden
§ 17 Nästa styrelsemöte
Onsdagen den 2 maj
§ 18 Avslutande reflektion
Anders T bad alla kolla status på våra byggnader till nästa styrelsemöte
§ 19 Mötets avslutande
Mötet avslutades

Anders Trygg, ordförande

Ann Bonair, sekreterare

Per Kustvik, justerare

Kenneth Svensson, justerare

