Protokoll Styrelsemöte
Linköpings Koloniträdgårdar 4 Juli 2018
Närvarande

Royne Johansson
Riad Salem
Samir Barsom
Kenneth Svensson
Monika Svärd
Roger Carlsson
Britt‐Marie Sandström
Morgan Johnsson

Ej närvarande

Per Kustvik

Adjungerad

Patrik Flisbäck

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Styrelsen fastställde den föreslagna dagordningen.
3. Val av mötessekreterare
Styrelsen valde Patrik Flisbäck att skriva dagens protokoll.
4. Val av protokolljusterare
Styrelsen valde Riad Salem och Samir Barsom.
5. Godkännande av föregående protokoll 20 juni 2018
Roger Carlsson reserverade sig mot skrivningen på §7. Det som skulle redovisats i föregående
protokoll är att styrelsen röstade i frågan och att resultatet av denna var 6 för och 3 emot
erbjudandet om återanställning.
Med denna reservation fastställde styrelsen föregående protokoll.
6. Personal
Arbetsbeskrivningar – Royne Johansson lämnade ut ett utkast på befattningsbeskrivningar för
personalen. Ärendet tas upp vid nästa möte för beslut.
Arbetsgrupp på Valla – En grupp kolonister har visat sitt intresse för att hjälpa till med att
förbättra och försöka få tillbaka den goda stämningen och gemenskapen som man anser ha
försvunnit. Styrelsen var positiv till detta engagemang och gruppen skall kontakta områdes‐
ansvarig för att få till en träff.

7. Bokföring
Royne Johansson informerade om att Bare Appliance AB påbörjat arbetet med att komma ifatt
med den ekonomiska redovisningen. Planen är att överlämning sker i slutet av augusti månad
till Redovisningshuset.
Registeransvarig – Styrelsen valde Patrik Flisbäck till detta uppdrag tillsvidare.
8. Ekonomisk rapport
Vid dagens möte fanns ingen balans‐ eller resultaträkning. Till kommande möte hoppas vi att
detta ska finnas på styrelsens bord.
Budget & Områdespengar – Royne Johansson har bett Bera Appliance om hjälp med en budget.
Områdespengarna som föreningen tidigare har arbetat efter får kvarstå denna säsong.
Redovisning av hjullastare – Roger fick i uppdrag att skyndsamt ordna med redovisningen för
hyra av hjullastaren för vintern 17‐18. Återkoppling vid kommande möte.
9. Mobiler & Utrustning
Patrik Flisbäck redovisade de aktuella telefon o surfabonnemang som finns tecknade. Vidare
har kontakten med Dialect tagits enligt styrelsens önskan. Den påbörjade upphandlingen saknar
ett antal handlingar för att kunna genomföras. Föreningen har inga kostnader för denna
upphandling.
Styrelsen beslöt att lägga ärendet vilande och tar tag i detta igen när säsongen är över. Under
vintern ska abonnemang och telefoner upphandlas, utbildning ske av förtroendevalda. Från och
med säsongen 2019 är föreningen kontantfri och kommer då endast ta kortbetalning och swish.
10. Hemsidan & Information
Ett forum har lanserats på webben och det får växa fram och modereras vidare. Här finns
möjlighet att starta trådar/ämnen ganska fritt.
Styrelsen beslöt att informationen måste förbättras på områdena och gav Patrik Flisbäck i
uppdrag att ta fram informationslappar som ska anslås på samtliga områden. Denna
information ska innehålla ”topp 5” efter varje sammanträde och andra saker som berör alla
kolonister oavsett område.
11. Områdesrapporter
Emmalund – Störningar av kolonist som spelar hög musik vid flertal tillfällen. Royne Johansson
tar tag i detta ärende.
Ullevi – Problem med kolonist som inte har betalt arrendet på ett flertal år. Tomten är inte
skött med högt gräs och mycket ogräs.
Fler farthinder önskas till området. Royne beställer 6‐8 stycken i samförstånd med
områdesgruppen.
Valla – Hundar som inte hålls kopplade och som är aggressiva mot förbipasserande. Liknande
bekymmer måste man ta med polisen.

Ådala – Renoveringen längst ned i området vid Bergalid är nu klar. Barnbadet vid kaffestugan är
i dagarna renoverat och förbättrat.
12.Byggtillstånd
Emmalund – 11 och 209
Ullevi – 525
13. Stadgegruppen
Gruppen är nu i slutledet av sitt arbete och räknar med att presenteras vecka 28.
Extra årsmötet hålls 23 oktober.
14. Skrivelser
Gångar på områden – En skrivelse om ett specifikt fall där kolonist har spärrat av gången mellan
sin och grannens lott. Styrelsen diskuterade ärendet och Royne Johansson tog fram en handling
som beskriver vad som gäller i frågan, dock föll denna del ut vid tryckning av handlingarna.
”Mellan angränsande tomter ska finnas en gång med minst 80 cm bredd. Gången är avsedd
som skilje‐ och åtkomstzon runt den egna lotten. Den ska inte användas som promenad‐ eller
genomgångsstråk”
Styrelsen gav Patrik Flisbäck i uppdrag att skyndsamt uppdatera webben och att detta ska
anslås på områdena.
15. Nya frågor
‐ Föreningen firar 110 år söndag den 16/9
‐ Helikopterflygning vid Emmalund & Ådala onsdag 18/7, 14.00

(ej beslutsfattande)

16. Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslöt att flytta fram nästa möte onsdag 15/8, klockan 18.00
Till detta möte ska valberedningen bjudas in.
17. Mötets avslutande
Ordförande tackade för dagens möte och förklarade det för avslutat.
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