Linköpings koloniträdgårdar
Protokoll Styrelsemöte den 2 maj 2018
Närvarande: Anders Trygg, Ann Bonair, Bodil Karlsson, Britt-Marie Sandström, Kenneth
Svensson, Kristoffer Andersson, Morgan Johnsson, Monika Svärd (adjungerad) Per Kustvik,
Riad Salem, Roger Carlsson, Royne Johansson, Samir Barsomo. Patrik Flisbäck,
(adjungerad).
Frånvarande: Diana Torp (avsagt sig sin plats som styrelseledamot).
§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnas
§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av ny punkt 6
§ 3. Val av protokolljusterare
Morgan Johnsson och Bodil Karlsson väljs
§ 4. Godkännande av protokoll från föregående möte
Protokollet godkänns
§ 5. Information/meddelanden
Offert från för tryckning av arrendeavtal och ansökan om byggtillstånd presenterades. Beslut:
Offerten godkändes. Önskemål om tryckning av ytterligare P-tillstånd framfördes. Beslut:
Fontänen utför efter införskaffande av digital fil från CH.
Förfrågan från kolonist om att installera generator på lott framfördes. Beslut: Avslag
Kontantfri betalning: Beslut: I avvaktan på att kortläsare för betalning installeras kommer
föreningen att acceptera Swish och kontanter.
§ 6. Dubbla arrendeavtal temporärt
Kolonist ansöker om att under en kort tid ha dels ett arrendekontrakt på Valla och ett nytt
avtal på Emmalund till dess att kolonistuga på Valla har sålts. Beslut: Godkändes,
uppföljning av ärendet av områdesgruppen att försäljningen på Valla äger rum.
§ 7. Personalärenden
Administratör slutar enligt överenskommelse 17 maj 2018. KA arbetar med att ta in offerter
från flera bemanningsföretag för 25 % tjänst som ekonomiassistent. Tidigare beslutade

utbildningar för Salam och Elisabeth under planering. Beslut: RJ blir ansvarig för information
från styrelsen till S och EN.
§ 8. Rapport från Förbundets årsmöte
AB redovisade från årsmötet. Införandet av GDPR och hantering av styrelsemötesprotokoll
diskuterades. Beslut: PF tar fram pdf-fil med information om GDPR för annonsering på
anslagstavlor. Inte spara i onödan, rensa ut inaktuella uppgifter. I pärmar sparas endast
nuvarande kolonist och föregående. Om äldre material sparas ska namn och personnummer
strykas. Beslut: Protokollen kommer fortsättningsvis inte att publiceras på föreningens
hemsida eller annonseras på anslagstavlor. Sammanfattning av protokollet ersätter protokollen
på hemsida och anslagstavlor. Kolonist kan på begäran få kopia av protokoll. AB tar fram
sammanfattning samt förklarande text till varför beslut tagits om att endast publicera
sammanfattningar och skickar till styrelsen för beslut.
§ 9. Gemensam utrustning på expeditioner
Genomgång av befintlig utrustning på expeditioner. Telefon plus kortläsare för betalning
kommer att inhandlas till respektive expedition.
§ 10. Ekonomisk rapport
Månadsrapport presenteras nästa möte. Bankkort för inköp på respektive område kommer så
snart ett justerat årsmötesprotokoll föreligger.
§ 11 & § 12. Områdesrapporter samt Rapport: status byggnader per
område och säsongsplaner
Emmalund: Behov: Utbyte av paneler på föreningshus, målning av Boulestuga, Tombola och
föreningshus. Några dörrar till toaletter behöver bytas ut. Förslag till insides renovering av
föreningshus presenterades, RJ tar fram offert. Städdag planeras den 12 maj.
Ådala: Renovering av barnbadet. Montering av hängrännor och stuprör till kaffestugan.
Inoljning av bryggor. Städdag den 26 maj med korvgrillning.
Ullevi: Vägar B-området undermåliga. AT tillsammans med områdesansvariga undersöker
behov av åtgärder. Problem med saboterad bom vid infart till område A. RJ presenterar
förslag till åtgärd. Problem med kolonist som inte följer byggregler. AB assisterar med
skrivelse. Två bilar långtidsparkerade, en utan registreringsskyltar, en med. AB assisterar med
skrivelse. Staket kring kompostlimpor, Förslag: Gunnebostängsel runt om.

Valla: Några incidenter med kolonister som ej stängt kranar på sin tomt. Behov: Ny dörr till
föreningshuset. Trasigt kakel i duschrummet. Anslagstavlorna behöver renoveras/bytas ut.
Åtgärder gällande expeditionsbyggnaden hänskjuts till nästa styrelsemöte.
§ 13. Rapport från AU
PF rapporterar om det pågående arbetet med revidering av stadgarna.
§ 14. Ansökningar om bygglov
Inga ansökningar presenterade
§ 15. Miljödiplomering
PK redovisade preliminär plan för igångsättning av miljödiplomering på Ådala med start i
september. Föreslog att det finns en budget för kurser nästa år. Beslut: Verksamheten
finansieras fortsättningsvis med budget, ansökta medel från Koloniträdgårdsförbundet samt
avgifter från medlemmar. Erbjudande från PK att informera kort på stormöten antogs.
Uppdrag till PK att till nästa möte presentera förslag för nästa år.
§ 16. Hemsidan
Diskussion om att ha webmaster PF som ständig adjungerad till styrelsemötena för snabbare
informationsöverföring från styrelsen till medlemmarna. Aktuellt just nu är beställning och
leverans och betalning av jord. Förslag från PF: Formulär på hemsidan för beställning av jord,
inget beslut fattades. Rutinerna för betalning: Betalning sker på expedtionstider, leverans sker
efter betalning. Information om rutinerna sätt upp på anslagstavlorna.
§ 17. Utbildningar/Kurser
Inget att rapportera
§ 18. Övriga ärenden
Kolonist på Valla har uttryckt önskemål om att få placera bisamhällen på lott nr V44 som för
närvarande används av biodlare som inte är kolonist. Beslut: Biodlaren får vara kvar året ut.
Kolonister måste ha företräde.
KA:s förslag till fördelning av arvoden antogs. Styrelsens medlemmar skickar kontouppgifter
till KA. Lista med kontaktuppgifter för styrelsens medlemmar efterlystes. KA tar fram. Alla
skickar uppgifter adressuppgifter, tel, och e-post till KA.

§ 19. Nästa styrelsemöte
30 maj 2018
§ 20. Mötets avslutande
Mötet avslutas
___________________________________________________________________________
Anders Trygg, ordförande
Bodil Karlsson, justerare

___________________________________________________________________________
Ann Bonair, sekreterare
Morgan Johnsson, justerare_

