Protokoll Styrelsemöte
Linköpings Koloniträdgårdar 3 oktober 2018
Närvarande

Royne Johansson
Riad Salem
Samir Barsom
Monika Svärd
Roger Carlsson
Britt-Marie Sandström

Ej närvarande

Kenneth Svensson
Morgan Johnsson
Per Kustvik

Adjungerade

Patrik Flisbäck

Informatör

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 Monika Svärd Samir Barsom.
5. Godkännande av föregående protokoll 5 september 2018
Styrelsen beslutade att fastställa föregående protokoll.
6. Ekonomi
Staket vid kompostlimpor på Ullevi – Royne har fått en offert från ett norrköpingsföretag som
innefattar 150 löpmeter, gjutna stolpar och en höjd av 120cm. Pris för detta hamnar på 94 000
kronor. Styrelsen beslutade att Royne tar fram änne en offert så man kan jämföra före ev
beslut.
Deklarationsombud – Styrelsen beslöt att utse Redovisningshuset till deklarationsombud för
föreningen.
SPCS – För att få rätsida på våra bekymmer med register och licenser som inte är åtkomliga för
oss i dagsläget beslöt styrelsen att utse Patrik Flisbäck som föreningens administratör för detta.
Arrenden – Styrelsen gick igenom ett antal obetalda arrenden på Ullevi och Valla.

7. Potatiskräfta
Styrelsen beslutade att tillsvidare inte föra bort kompost från Valla. Detta med anledning av
den diskussion som pågår med LS om hur detta ska hanteras.
8. Rapporter
a) Miljödiplomering
Det har kommit information från förbundet om arbetet med miljödiplomering.
Handlingen ges vidare till Per Kustvik som arbetar med detta.
b) Sökta medel
Per Kustvik har skickat in ansökningar till förbundet för: styrelseutbildning,
områdesgruppsutbildning och föreläsning med Sara Bäckmo.
9. Personal
Personalen arbetar sin sista dag för säsongen den 31 oktober.
10. Hemsida
Inget rapport.
11. Områdesrapporter
Emmalund – Den grind som körts sönder är på gång att installeras.
Ullevi – gräsklippning på vallen är inte utförd enligt ök med LK.
Valla – Ingen rapport.
Ådala – Ingen rapport.
12. Byggtillstånd
Inga byggtillstånd beviljade.
13. Stadgegruppen
Kallelse till samrådsmöte är utskickad och mötet hålls den 23 oktober.
14. Nya frågor
Inga nya frågor.
15. Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslöt att nästa möte hålls enligt planeringen onsdag 7/11, klockan 18.00
17. Mötets avslutande
Ordförande tackade för dagens möte och förklarade det för avslutat.
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