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Protokoll Konstituerande styrelsemöte
Linköpings Koloniträdgårdar 1 april 2019
Närvarande

Patrik Flisbäck
Samir Barsom
Per Kustvik
Roger Carlsson
Riad Salem
Örjan Roos
Humlan Svensson
Anette Ingvarsson
Carina Boberg Lürén
Åsa Andersson
Karolin Edoff
Gun-Britt Lambert

Ej närvarande

Terese Johansson
Eva Westerlund

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Styrelsen fastställde den föreslagna dagordningen.
3. Val av mötesordförande
Styrelsen valde Patrik Flisbäck som mötesordförande.
4. Val av mötessekreterare
Styrelsen valde Humlan Svensson att skriva dagens protokoll.
5. Val av protokolljusterare
Styrelsen valde Samir Barsom och Riad Salem som protokolljusterare.
6. Val av vice ordförande
Styrelsen valde Riad Salem till vice ordförande.
7. Val av vice kassör
Styrelsen valde Roger Carlsson till vice kassör.
8. Val av sekreterare
Styrelsen valde Humlan Svensson till sekreterare.
9. Val av registeransvarig
Styrelsen valde Örjan Roos till registeransvarig.
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10. Val av personalansvarig
Styrelsen valde Patrik Flisbäck till personalansvarig.
11. Val av ansvarig utgivare webb och skrift
Styrelsen valde Patrik Flisbäck som ansvarig utgivare för webb och skrift.
12. Val av ansvariga för studier och aktiviteter
Styrelsen valde Per Kustvik, Örjan Roos och Carina Boberg Lürén som ansvariga för studier och
aktiviteter. Per Kustvik är sammankallande.
13. Beslut om Arbetsutskott (AU)
Styrelsen valde ordförande, kassör och sekreterare.
14. Beslut om firmatecknare
Styrelsen valde ordförande, vice ordförande, kassör och vice kassör till firmatecknare.
15. Beslut om firmatecknare med begränsad behörighet.
Styrelsen beslutade att ledamöter och suppleanter får rätt att skriva arrendekontrakt.
16. Val av revisorssuppleant
Styrelsen valde Ann Holmberg (Valla) till revisorssuppleant.
17. Säsongspersonal
Elisabeth Naess säsongsanställd 190301-191031
Salem Zara Hanna säsongsanställd 190408-191031
18. Områdesbesök och telefoniutbildning
Styrelsen träffas 190406 kl. 10 på Fontänen för genomgång av telefonerna. Därefter kommer
man att besöka varje område för att alla i styrelsen ska få en bild av hur områdena ser ut och på
så sätt få en ökad förståelse hur områdena är uppbyggda etc.
19. Fastställande av säsongshändelser
•
•
•
•
•
•

Bilbommar: Öppnas 190415
Expeditioner: Varje område bestämmer öppningsdatum – meddela webbansvarig så fort
som möjligt för spridning av öppettiderna på webb och anslagstavlor.
Komposter och containrar: Öppnas 190415
Sommarvatten: Arbetet påbörjas vecka 17 och ska vara på senast 1 maj.
Stormöten: Nästa styrelsemöte tar beslut om datum för kommande stormöten.
Parkeringskort: Korten beräknas komma senast 190412, därefter kan de delas ut på
områdesexpeditionerna. Register över kortutdelning måste uppföras. Styrelsen
beslutade om att det går att köpa ett extra parkeringskort ifall man har behov av detta
pga. delat boende, olika bilar etc. Kostnad för kortet är 500 kronor. Observera att endast
ett extra parkeringskort per kolonist är tillåtet.
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20. Inköp, budget och områdesbehov
Efter information från kassören vad som gäller för att motion 4 ska kunna inträda så beslutade
styrelsen att Arbetsutskottet (AU) skulle ta fram förslag på ett leverantörsregister.
From i år ska allt faktureras, inga kvitton kommer längre att hanteras vilket också innebär att
man ej kan få ersättning för ev. utlägg.
21. Bikuporna på Valla
Den privatperson som har sina kupor uppställda på Valla har blivit uppsagd from 2018-12-31.
Dock har kuporna ej flyttats och ordförande har varit i kontakt med polisen för att ta reda på
hur styrelsen ska gå tillväga. Enligt Jordabalken så har föreningen rätt att behålla kuporna då
kuporna fortfarande står kvar 2019-04-01. Kupornas ägare får en vecka på sig att flytta
kuporna. Är dessa inte borta from 190408 tillfaller kuporna föreningen och kommer att
förflyttas till en annan plats. Per Kustvik kommer skyndsamt kontakta privatpersonen.
22. Övriga punkter
Per Kustvik har sökt pengar från Koloniträdgårdsförbundet och erhållit följande:
•
•
•
•

LKT Föreläsning ekologisk odling 4000 kronor
LKT Kurser om odling 2500 kronor
Utbildning nya stadgar 500 kronor
Utbildning områdesansvariga 500 kronor.

23. Nästa styrelsemöte
Tisdagen den 7 maj kl. 18.30 på Fontänen.
24. Mötets avslutande
Ordförande tackade för dagens möte och förklarade det för avslutat.

__________________
Protokollförare
Humlan Svensson

__________________
Ordförande
Patrik Flisbäck

__________________
Justerare
Samir Barsom

__________________
Justerare
Riad Salem

