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Protokoll extra styrelsemöte
Linköpings Koloniträdgårdar 10 september 2019
Närvarande:
Patrik Flisbäck ordförande
Örjan Roos, kassör (på telefon)
Samir Barsom, Ullevi
Riad Salem, Ullevi
Annette Ingvarsson, Valla (suppl.)
Roger Carlsson, Valla
Eva Westerlund, Emmalund (suppl.)
Terese Johansson, Ådala
Gun-Britt Lambert, Ådala
Karolin Edoff, Emmalund
Ej närvarande:
Humlan Svensson Sekreterare
Per Kustvik, Ådala (suppl.)
Eva Westerlund, Emmalund (suppl.)
Åsa Andersson, Emmalund

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Styrelsen fastställde den föreslagna dagordningen.
3. Sekreterare för mötet
Utsågs Annette Ingvarsson
4.Val av protokolljusterare Styrelsen valde Terese Johansson och Gun-Britt Lambert
som protokolljusterare.
5. Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll.

6. Ekonomi
6.1. Budgetrapporten gicks igenom, Roger påpekade att budgeten inte stämde på Valla
mot budgeten som satt i årsmöteshandlingarna.
7. Arbetsutskottet (AU)
7.1.Capsulumbeslutet har alla i styrelsen utan två svarat ok på.
7.2.Kolonist på Valla har lämnat in en skrivelse till arrendenämnden.
7.3.Ärendet ligger hos jurist och arrendenämnden, AU väntar på svar om det har gjorts
fel när vi önskar att arrende sägs upp om man ska sälja så besiktning kan ske.
7.4.I dagsläget är 40 biokuber förbokade
7.5.Parkeringsbolagsmöte/ utvärdering, korten var feltryckta skulle varit dubbelsidiga
inte enkelsidiga enligt beställningen.
8. Skrivelser
8.1.Ullevi vill se över 2 dygnsparkeringen, vara kvar eller inte?
9.Områdesrapporter
Emmalund - Har gjort flera parkeringsplatser, bytt takpannor på ett servicehus.
Ullevi- Flaggstång har gått av. Duschen är klar.33 lotter har inte fått faktura.
Skördemarknaden första och andra lördagen gick bra.
Valla - Fritidsföreningen har avslutat aktiviteterna för i år med en trio (Tombola) som var
uppskattat av kolonisterna som var där. Trivselkommittén avslutar med skördemarknad
söndagen den 15 september. Föreningshuset ommålas för fullt av några frivilliga
kolonister. Komposten för ris och grenar öppnas upp 21-22 september.
Ådala- Gång och cykelvägen är anmält till kommunen har lagts dit farthinder.
10. Byggtillstånd
Emmalund- Lott 010 ett växthus på 4,75 kvm
Ullevi- Lott 363 altan på 12 kvm
Valla- Lott 454 delvis inglasad altan, lott 084 växthus
11. Uthyrning av Kramern vinter 19 - 20
Förfrågan har inkommit från ett företag om att hyra vår lastmaskin under
vintersäsongen Styrelsen beslutade att inte hyra ut maskinen denna säsong.
12. Extra utanordning för 2020
Styrelsen var eniga om att föreslå årsmötet en extra utanordning för 2020 på
300kr/medlem. Vid mötet ska vi förklara budgeten och vad dessa pengar behövs för
13. Garageportar
Portar är beställda, föreningen måste göra en portomfattning en kostnad på ca 5.000 kr.

14. Årsmötet
Styrelsen samlas en timme innan årsmötet.
Ordförande föreslås Lars-Erik Jonsson
Sekreterare Valberedningen tillfrågas om dom kan ta fram förslag.
Tolkning Kommunen kunde inte vara behjälpliga med tolkning på arabiska. Ett företag
som LK hänvisade till är kontaktade men inget är klart ännu.
Närvaro & Röstlängdspersonal Områdesrepresentanter sitter två på varje område, en
från respektive område och en från ett annat område.
15.Säsongsavslutning på områdena
Vatten börjar stängas av v42 och komposter, containrar stängs v 43
Områdesexpeditioner Emmalund, Ullevi och Valla öppet oktober ut. Ådala har redan
stängt.
Telefonpassning Oktober ut ska det sen styras till en telefon?
E-post samma som telefon, se ovan.
Ordförande tackade för dagens möte och förklarade det för avslutat.
16. Nya frågor
Inga
17.Mötets avslutande
Ordförande tackade för dagens möte och förklarade det för avslutat
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