Linköpings koloniträdgårdar
Protokoll Styrelsemöte den 30 maj 2018
Närvarande: Anders Trygg, Ann Bonair, Bodil Karlsson, Kenneth Svensson, Kristoffer
Andersson, Morgan Johnsson, Monika Svärd (adjungerad) Per Kustvik, Riad Salem, Roger
Carlsson, Royne Johansson, Samir Barsomo. Patrik Flisbäck, (adjungerad).
Frånvarande: Britt-Marie Sandström
§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnas
§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§ 3. Val av protokolljusterare
Kenneth Svensson och Samir Barsomo valdes
§ 4. Godkännande av protokoll från föregående möte
Protokollet godkänns.
§ 5. Information/meddelanden
Dubbla arrendeavtal temporärt har följts upp Försäljning av kolonistuga på Valla har
genomförts. Nuvarande biodlare på Valla har meddelats att kuporna måste flyttas när
säsongen är slut.
Ordförande rapporterade att någon anmälan till Arbetsmiljöverket inte har inkommit.
§ 6. Personalärenden
Beslut: Grupp bestående av Bodil K, Kenneth S och Per K utsågs att ta hand om överlämning
från EN. Beslut: Ordförande formulerar text till hemsidan som bekräftar att EN avlutar sin
anställning. Beslut: Roger C utsågs som personalansvarig med kontakt inplanerade varje
vecka. Arbetsbeskrivning för Salam tas fram. Salam anmäld till endagskurs för
röjsågshantering. Eventuell utbildning i trädbeskärning för Salam diskuterades.
§ 7 Innehåll Stormöten
Ordförande framförde önskemål att så många som möjligt i styrelsen medverkar vid
stormötena. Studieansvarig erbjuder sig att tala allmänt om odling och kompostering.
§ 8. Ekonomisk rapport
Inkomster från försäljning av kompostjord redovisades samt från försäljning av duschkort och
duschnycklar. Lista på obetalda arrenden kommer att distribueras inom kort. Beslut: Arvode
till styrelsens medlemmar kan betalas ut kontant eller via bank.

§ 9 Skill
Kassören fortsätter arbetet med att ta in underlag för kostnader för administrativ assistent
anställd av bemanningsföretag (Skill). Avgiften till bemanningsföretagen varierar med
lönesättningen.
§ 10 Mobiler utrustning expeditioner
Inköp av mobiler och kortläsare genomförd. Beslut: Telefonnummer på nuvarande
områdestelefoner sparas till de nya telefonerna. Patrik F genomför utbildning. Betalkort för
respektive område ställs ut på Morgan Johnsson, Royne Johansson, Roger Carlsson och Riad
Salem.
§ 11. Områdesrapporter
Emmalund: Möte med försäkringsbolag och ägare av nedbrunnen stuga har ägt rum.
Ådala: Offerter kommer att tas in för renovering av barnbadet. Biodlingen tas över av Ådala.
Budget för kostnader förenade med biodlingen behövs i framtiden.
Valla: Bristen på P-platser stort bekymmer sedan Linköpings kommun ändrade den tidigare
bilparkeringen till parkering för bussar. Förslag om att anlägga ytterligare ett antal P-platser
vid Grind 1 fördes fram. Nuvarande duschrum föreslås delas upp i två. Ullevi: Vattenskadad
dörr i duschrum rapporterades. Ansvaret för klippning av vallen som omger Ullevi
diskuterades. Sopdumpning utanför containrarna orsakar problem. Kostnader för beställning
av ytterligare container kontra extra tömningar undersöks av kassören. Klagomål angående
brist på vatten på B-område rapporterades. Tekniska verken kontaktas för kontroll av läckage.
Kolonister har framfört klagomål på kompostjordens kvalitet
§ 12. Kompostering och kompostlimpor
Enligt föreningens kompendium Områdesservice skall varje kolonist kompostera på egen
lott. För att uppmuntra till egen kompostering diskuterades dels utbildningsinsatser, dels att ta
in offerter för inköp av varmkomposter och pallkragar för att sälja till kolonister.
Allvarlig nedskräpning vid kompostlimporna på Ullevi förekommer. Stängsel måste sättas
upp. Uppgifter om antal meter stängsel som ska beställas ska meddelas Royne J.
§ 13. Rapport från stadgegruppen
PF rapporterar om det pågående arbetet med revidering av stadgarna. Förslag till nya stadgar
kommer att presenteras på hemsida och i pappersformat med remisstid tom 31 augusti.
Beslut: Extra årsmöte den 23 oktober. Lokal Ryttargården
§ 14. Ansökningar om bygglov
E 68, U022, U134

§ 15 Hemsidan
Förslag om att inrätta webbutik för beställningar. Inget beslut fattades
§ 16. Övriga ärenden
Inga ärenden anmäldes
§ 17. Nästa styrelsemöte
4 juli 2018
§ 18. Mötets avslutande
Mötet avslutas

Anders Trygg, ordförande

Kenneth Svensson, justerare

___________________________________________________________________________
Ann Bonair, sekreterare
Samir Barsomo justerare_

