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Protokoll Styrelsemöte
Linköpings Koloniträdgårdar 26 februari 2019
Närvarande

Royne Johansson
Samir Barsom
Monika Svärd
Roger Carlsson
Britt‐Marie Sandström
Kenneth Svensson

Ej närvarande

Riad Salem
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 Samir Barsom och Monika Svärd.
5. Godkännande av tidigare protokoll
Protokoll från den 5 februari var vid dagens möte inte klart.
6. Styrelsens förslag till Stadgeändring
Styrelsen resonerade igenom förslaget som arbetats fram och gjorde några sista justeringar
innan man fastställde densamma som styrelsens förslag till årsmötet.
Roger Carlsson reserverade sig mot förslaget.
7. Motioner
Vid dagens möte kunde styrelsen bara konstatera att förslagen till årsmötet ser ut enligt
följande efter att alla nu lämnat sina tankar om de olika motionerna. Den enda som inte har
återkopplat i ärendet är Riad Salem. Totalt antal som kunnat rösta är 7 ledamöter.
1 – Avslag
8–5r
15 – 7 r
22 – Avslag
29 – 6 r
36 – Avslag

2 – Avslag
9–6r
16 – 6 r
23 – 5 r
30 – 4 r
37 – Avslag

3–4r
10 – 7 r
17 ‐ Avslag
24 – Avslag
31 – 7 r
38 – Avslag

4–4r
11 – 7 r
18 – 6 r
25 – Avslag
32 – 6 r
39 – Avslag

5–4r
12 – Avslag
19 – 6 r
26 – 6 r
33 – Avslag
40 ‐ Avslag

6–4r
13 ‐ 7 r
20 – Avslag
27 – 6 r
34 – Avslag

7‐4r
14 ‐ 5 r
21 – Avslag
28 – 6 r
35 – Avslag
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8. Ekonomi
Budgetförslag
Styrelsen fastställde budgetförslaget till årsmötet för beslut.
Plusgiro
Styrelsen har tidigare beslutat att avsluta plusgirot. Detta beslut upphävs vid detta möte då det
visat sig att inläsningen av inbetalda fakturor är förenklad på plusgirot. Styrelsen beslutar att
fortsätta använda plusgirot.
Parkeringsbolag
Royne redogjorde för den fortsatta kontakten med Apcoa Parkering. Föreningen betalar ingen
fast avgift för bevakningen och företaget sköter all skyltning och sätter upp egen
parkeringsautomat på Ullevi utan kostnad för föreningen.
Styrelsen beslöt följande under denna punkt:






Avtal skrivs med företaget för säsongen 2019.
De nya parkeringskorten är numrerade och knutna till arrendet.
Korten är kopieringsskyddade.
Vid ev förlust av ett kort spärras hos bolaget och blir obrukbart.
Förlorat kort ersätts till en kostnad av 500 kronor.

9. Telefonoffert
Patrik redogjorde för ännu en offert från Telness som utan telefoner blev 1300 kronor billigare i
kvartalet. Om föreningen väljer Telenor så blir avtalet långt, 48 månader då vi räknar med att 5‐
6 månader per år låta abonnemangen vila. Telness har abonnemang som man själv kan
administrera och de går i Telias nät. En stor fördel är även att de inte har någon uppsägningstid
samt under lågsäsong kan man byta ner till det billigaste abonnemanget 69kr/mån. Styrelsen
beslöt att välja Telness och att köpa telefoner separat.
10. Skrivelser




Östgötaregionen – informerar om att föreningen nu kan nominera medlemmar till
regionens styrelse/förtroendeuppdrag.
Erbjudande från företag om att köpa gödsel – förfrågan gäller om dom får annonsera
sina tjänster på anslagstavlorna. Styrelsen godkänner detta.
Fritidsförening på Valla – en ny fritidsförening har bildats på Valla. Gruppen önskar
tillgång till föreningslokaler på området. Kontakten sköts i fortsättningen ed
områdesansvarige.

11. Verksamhetsberättelse 2018 & Verksamhetsplan 2019
Styrelsen fastställde båda handlingarna till årsmötet.
12. Områdesrapporter


Valla – inbrott/skadegörelse på 2 lotter.
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13. Nya frågor


Vinterförråd – Roger har uppmärksammat att slutbesked till LK ej lämnats in efter att
byggnaden är färdig. Royne ordnar med detta omgående.

14. Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslöt att Royne och Britt‐Marie träffar Lars‐Eric Johanson & Ammi Pettersson för att
gå igenom allt praktiskt och se över dagordningen till årsmötet.
15. Mötets avslutande
Ordförande tackade för dagens möte och förklarade det för avslutat.

__________________
Protokollförare
Patrik Flisbäck

__________________
Ordförande
Royne Johansson

__________________
Justerare
Samir Barsom

__________________
Justerare
Monika Svärd

