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Protokoll Styrelsemöte
Linköpings Koloniträdgårdar 4 december 2018
Närvarande

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

Ej närvarande
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 Per Kustvik och Kenneth Svensson.
5. Avtal med parkeringsbolag
Då föreningen behöver upphandla nytt avtal med utförare för parkeringsövervakning utsåg
styrelsen en arbetsgrupp bestående av Riad Salem, Samir Barsom och Monika Svärd att till
nästa möte få fram några offerter.
6. Kortläsare / abonnemang
Styrelsen gav Patrik Flisbäck i uppdrag att till kommande möte ordna med offerter på totalt 5
telefonabonnemang med surf och telefoner. Vidare önskade styrelsen få fram prisbilden på
kortläsare för kortbetalningarna som ska vara igång säsongen 2019.
7. Budget 2019
Styrelsen gav Royne Johansson i uppdrag att tillsammans med ekonomiföretaget ta fram ett
budgetförslag för 2019..
8. Komposten på Valla
Styrelsen gav Roger Carlsson i uppdrag att se över komposten på Valla och återkomma med
förslag på åtgärder och kostnader.
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10. Verksamhetsberättelse
Styrelsen gav Royne Johansson i uppdrag att skriva ett förslag på verksamhetsberättelse för
2018. Respektive område ska inkomma med sin din del till berättelsen till Royne.
11. Sammanfattning av extra årsmötet
Styrelsen kunde sammanfatta delen angående stadgeförslaget med att det var ett fåtal punkter
som var största anledningen till avslaget. Styrelsen gav arbetsgruppen i uppdrag att fortsätta
tänka och återkomma med ett reviderat förslag till styrelsen.
12. Plusgiro
Styrelsen beslöt att avsluta plusgirot och att från och med 1 januari 2019 endast använda
bankgirot vid fakturering och inbetalningar.
13. Nya frågor
‐ Ordförande informerade om att arvoden för året är på gång.
‐ Å13 har lämnat in en byggansökan som inte kan godkännas. Per K. ska återkoppla till kolonist.
‐ Britt‐Marie S. fick i uppdrag att boka Missionskyrkan 26/27 eller 28 mars för årsmötet.
14. Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslöt att nästa möte hålls tisdag 8/1, klockan 18.00.
15. Mötets avslutande
Ordförande tackade för dagens möte och förklarade det för avslutat.
__________________
Protokollförare
Patrik Flisbäck

__________________
Ordförande
Royne Johansson

__________________
Justerare
Per Kustvik

__________________
Justerare
Kenneth Svensson

