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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 Britt‐Marie Sandström och Riad Salem
5. Godkännande av föregående protokoll 15 augusti 2018
Styrelsen beslutade att fastställa föregående protokoll.
6. Ekonomi
Styrelsen beslutade att införskaffa ett Eurofence på 75 meter för 14 000kronor för att hägna in
området vid kompostlimporna på Ullevi.
Styrelsen utsåg Patrik Flisbäck att vara admin för SPCS‐systemet.
Royne Johansson redovisade för styrelsen att garaget på Valla kostat 217 791 kronor att bygga.
Denna redovisning är framtagen då det varit uppe för diskussion tidigare.
7. Extra årsmöte & Stadgegruppen
Styrelsen valde efter förslag från stadgegruppen att låta remissen skickas ut till samtliga
medlemmar och att ordna ett samrådsmöte där de som så önskar kan få prata och fråga om
förslaget. Styrelsen beslutade att samrådsmöte hålls 23 oktober och att det extra årsmötet
flyttas fram till den 20 november. Kallelse med stadgeförslagen sänds med kallelserna.

8. Rapporter
a) Potatiskräfta
Per Kustvik redogjorde för hur långt han kommit i sitt arbete med att reda ordning i
frågan om potatiskräfta på Valla. Arbetet är inte helt klart men det finns varianter på
vad som kan göras med komposten/jorden på Valla. Man kan välja att ordna ett eget
kretslopp på området med en kompost som går tillbaka inom området. Man kan även
köra iväg komposten till deponi. Per fortsätter arbetet och inget beslut togs.
b) Biodlingen
Vid dagens möte redogjordes för årets försäljning av totalt 444 burkar honung. Totalt
har det idag inkommit 12 700 kronor och kostnaden uppgår till 5 600 kronor.
9. Befattningsbeskrivning för personal
Då vi nu kommit så långt på säsongen valde styrelsen att bordlägga ärendet.
10. Vatten & kompost
Styrelsen beslutade att sommarvatten stängs av vecka 41.
Komposterna stänger vecka 43.
11. Hjullastaren
Förfrågan om att kommande säsong få hyra hjullastaren av föreningen har inkommit. Styrelsen
avgjorde frågan med en sluten omröstning vilken gav 3 för och 3 emot, ordförande fastställde
med sin utslagsröst att bifalla förfrågan om uthyrning säsongen 18‐19.
12. Hemsidan
Ingen specifik rapport förelåg.
13. Områdesrapporter
Emmalund – Arboteket har vid hämtning av kompost/ris kört ner bil och gånggrind nr 1.
Expeditionen hålls öppen september månad ut.
Ullevi – Felparkerade bilar. Förvaring av båtar på trailer på egna tomter. Belysningen ses över.
Expeditionen beräknas hållas öppen oktober månad.
Valla – Offert på duschombyggnad är på gång. Expeditionen har öppet september ut.
Ådala – Expeditionen har stängt för säsongen.
14. Byggtillstånd
Emmalund – inget
Ullevi – inget
Valla – 240, 383, 539, 480, 333, 332 & 382
Ådala – inget

15. Nya frågor
Med anledning av Ullevis fråga om vad som gäller ang förvaring av båtar på tomterna
konstaterade styrelsen att detta inte är tillåtet.
Per Kustvik kommer lägga ut förfrågan om förslag på kurser på hemsidan och Facebook.
Patrik Flisbäck tog upp frågan om styrelsen/ordförande har inlogg till förbundets webbsida.
Royne Johansson ska undersöka
16. Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslöt att nästa möte hålls enligt planeringen onsdag 3/10, klockan 18.00
17. Mötets avslutande
Ordförande tackade för dagens möte och förklarade det för avslutat.
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