Protokoll Extra Styrelsemöte
Linköpings Koloniträdgårdar 20 Juni 2018
Närvarande

Royne Johansson
Riad Salem
Samir Barsom
Kenneth Svensson
Monika Svärd
Roger Carlsson
Per Kustvik

Ej närvarande

Morgan Johnsson
Britt-Marie Sandström

Adjungerad

Patrik Flisbäck

(Närvarande per telefon vid §7)
(Närvarande per telefon vid §7)

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Styrelsen fastställde den föreslagna dagordningen.
3. Val av mötesordförande
Royne Johansson valdes som ordförande vid dagens möte och kommande.
4. Val av mötessekreterare
Styrelsen utsåg Patrik Flisbäck att skriva dagens protokoll.
5. Val av protokolljusterare
Styrelsen valde Kenneth Svensson och Per Kustvik.
6. Godkännande av föregående protokoll 30 maj 2018
Styrelsen fastställde föregående protokoll.
7. Personal
Styrelsen diskuterade den uppkomna situationen med trädgårdsmästartjänsten. Styrelsen
beslöt att erbjuda EN en återanställning, samtidigt skall det tas fram en arbetsbeskrivning för all
personal skyndsamt.
8. Ekonomisk rapport
Då föreningen för närvarande saknar kassör så finns det ingen balans/resultaträkning vid
dagens möte. Royne Johansson lämnade följande information:


Från den 1 maj är inget bokfört i ekonomisystemet.








11/6 fanns det 36 obetalda fakturor i förenings postbox, varav 4 förfallna.
5 fordringsägare är kontaktade och löfte är erhållet om anstånd med betalning tills
firmateckningsfrågan är löst.
Bensinkorten spärrades den 8 juni pga obetalda fakturor.
Skatter och arbetsgivaravgifter maj är ej redovisade till SKV.
Medlemsavgiften till förbundet är inte betald, fakturan ska efterfrågas.
Hjullastarens uthyrning i vintras ska redas ut och faktureras.

9. Skill
Föreningens tidigare förfrågan om deras möjlighet att vara föreningen behjälplig med
ekonomi/fakturering/löner. Skill har avböjt samarbete enligt information av tidigare kassör.
10. Bokföringsuppdraget
Ordförande har tagit in två nya offerter om att sköta föreningens bokföring, löner, skatter och
löpande fakturor. Styrelsen beslutade att låta företaget Bare Applience AB (som har god
kännedom om föreningens verksamhet) att gå igenom föreningens nuläge och bokföra ikapp. I
nästa steg kommer det att ske en överlämning till Redovisningshuset i Linköping AB som har
möjlighet att sköta föreningens ekonomi (löner/skatter/fakturor etc) fortlöpande.
11. Mobiler & Utrustning
Styrelsen beslöt att Patrik Flisbäck fick i uppdrag att tillsammans med leverantören Dialect reda
ut var vi är med beställningar av telefoner och abonnemang. Ärendet redovisas vid nästa
styrelsemöte.
12. Hemsidan & Information
Angående webben kan vi konstatera att den har fortsatt många besökare. Vidare beslutades att
Per Kustvik tillfälligt sköter info- & kassörsmailen tills ny kassör utsetts.
13. Nya frågor







(ej beslutsfattande)

Från medlem har fråga om föreningen har någon olycksfallsförsäkring om en kolonist
t.ex halkar i duschutrymmen. Varje medlem/kolonist bör ha egen försäkring och detta är
ingen fråga för föreningen.
Medlemsregistret behöver ses över med anledning av GDPR. Dock saknas det tyvärr i
dagsläget en registeransvarig. Frågan får försöka lösas vid nästa styrelsemöte.
Service på maskiner – Roger Carlsson tog upp det viktiga med att service på våra
maskiner. Royne som är maskinansvarig svarade att kontinuerlig service sker på våra
maskiner.
Vinterförråd – Roger Carlsson påtalade att föreningen behöver kontrollera takstolarna
på förrådet som byggts på Valla tog upp frågan om konstruktionen av vinterförrådet på
Valla. Roger efterfrågade även handlingar för detta bygge.

14. Nästa styrelsemöte 4/7
Styrelsen samlas enligt planeringen nästa gång onsdag 4 juli, klockan 18.00.

15. Mötets avslutande
Ordförande tackade för dagens möte och önskade trevlig midsommar.

__________________
Protokollförare
Patrik Flisbäck

__________________
Ordförande
Royne Johansson

__________________
Justerare
Kenneth Svensson

__________________
Justerare
Per Kustvik

