Sida 1 av 3

Protokoll Styrelsemöte
Linköpings Koloniträdgårdar 8 januari 2019
Närvarande

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

Ej närvarande

Riad Salem

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 Samir Barsom och Monika Svärd.
5. Godkännande av tidigare protokoll
Styrelsen godkände protokoll från styrelsemöte 2018‐11‐06, extra styrelsemöte 2018‐12‐04. I
protokollet från december har ett byggtillstånd fått fel nr, Ådala 13 ska vara Ådala 208, med
denna justering beslutade styrelsen att fastställa båda protokollen.
6. Ekonomi
Budget för 2019 är under arbete och ska vara klart vid nästa möte inför årsmötet.
Försäkringsbolaget har skickat ut nya försäkringsbrev för alla områden. Varje område får gå
igenom sina byggnader och se över innehållet i detta så allt är korrekt.
7. Skrivelser
En skrivelse från Anders Trygg angående valberedningens arbete har kommit till styrelsen.
Ordförande kommer att besvara den på uppdrag av styrelsen.
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8. Telefoner
Patrik Flisbäck presenterade ett förslag på lösning för telefoner och betalsystem. Styrelsen
valde vid dagens möte att ärendet tas upp igen vid nästa sammanträde.
10. Områdesrapporter
Emmalund – Elarbete för att lösa värmen och lyset på expeditionen har skett akut och
provisoriskt dagarna för jul.
Ullevi – Ingen rapport.
Valla – Ingen rapport.
Ådala – Ingen rapport.
11. Byggtillstånd
Emmalund – Ingen rapport.
Ullevi – Ingen rapport.
Valla – Ingen rapport.
Ådala – nr 12, 208 är nu godkänt efter justering av ansökan.
12. Motionsöverlämnande
40 inkomna motioner delas ut till styrelsegruppen. Det är många motioner som handlar om
eller har sitt ursprung i de förslag som kommit från stadgegruppens arbete. Styrelsen träffas
igen den tisdag 22 januari för att då ha läst igenom och kunna ta beslut om avslag eller bifall till
var och en av motionerna.
13. Parkeringsbolag
Monica Svärd överlämnade de underlag för offerter som kommit fram vid kontakt med fler
utförare. Royne Johansson går igenom underlaget och återkommer i frågan.
14. Kompost Valla
Roger Carlsson har gjort en första genomgång av behovet av åtgärd för att ställa om
komposteringen på Valla. Ny platta behöver gjutas och få till en lokal kompost för det material
som inte får köras bort från området.
15. Nya frågor
Roger Carlsson tog upp frågan om hjullastaren var uthyrd även denna vinter. Royne Johansson
svarade att den är det och att genomgång av hjullastaren var gjord före uthyrningen och att
journal ska föras dagligen.
Royne Johansson tog upp frågan om de bikupor som skulle flyttas bort från valla efter
säsongen. Roger Carlsson ska kolla vem och vad som gjorts i frågan.
16. Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslöt att hålla ett extra möte, med anledning av motionerna, tisdag 22 januari på
Fontänen kl 17.30.
Nästa ordinarie sammanträde beslöt styrelsen hålla tisdag 5 februari, 18.00.

Signaturer

Sida 3 av 3

Vidare beslöt man att flytta styrelsemötet i början av mars till 26 februari för att få klart med
allt inför årsmötet.
17. Mötets avslutande
Ordförande tackade för dagens möte och förklarade det för avslutat.

__________________
Protokollförare
Patrik Flisbäck

__________________
Ordförande
Royne Johansson

__________________
Justerare
Samir Barsom

__________________
Justerare
Monika Svärd
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