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Protokoll Styrelsemöte
Linköpings Koloniträdgårdar 6 november 2018
Närvarande

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

Adjungerad

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 Britt‐Marie Sandström och Morgan Johnsson.
5. Godkännande av föregående protokoll 3 oktober 2018
Styrelsen beslutade att fastställa föregående protokoll.
6. Personal
Ordförande informerade om att personalens sista arbetsdag var 31 oktober.
7. Bokföring / Ekonomi
a) För närvarande finns det totalt 25 obetalda arrenden. Ordförande delade ut nya listor
för respektive område.
b) Styrelsen granskade balans‐ och resultaträkningen som förelåg mötet.
8. Registerhantering
Styrelsen enades om att beställa ett utdrag från förbundet på alla medlemmar för att manuellt
gå igenom dessa uppgifter med våra uppgifter. Royne ordnar detta tillsammans med Patrik.
10. Områdesrapporter
Emmalund – Grind nr 1 är nu ersatt och åtgärdad efter nedkörningen tidigare i höstas.
Ullevi – Man har bytt ut och flyttat några bilbommar.
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Valla – Höstklipp och ris är bortkört för säsongen. Roger deltog i det första spadtaget som
Byggvesta bjudit in till då de ska bygga studentbostäder intill koloniområdet.
Ådala – Ingen rapport.
11. Byggtillstånd
Emmalund – Ingen rapport.
Ullevi – U544
Valla – Ingen rapport.
Ådala – Ingen rapport.
12. Stadgegruppen / Samrådsmötet 23/10
Styrelsen resonerade igenom det samrådsmöte som varit den 23 oktober. Arbetsgruppen fick
med sig ett antal frågor/åsikter och har även omarbetat sitt förslag som är utsänt till
medlemmarna inför det extra årsmötet 20 november.
13. Nya frågor
Monika tog upp frågan om vi inför 2019 har klart med parkeringsövervakningen. Ordförande
svarade att detta inte har hunnits med ännu, men frågan kommer upp längre fram.
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
Britt‐Marie Sandström

__________________
Justerare
Morgan Johnsson

