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Frånvarande

Amir Ceman
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§1
Öppnande
Mötet öppnas.
§2
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns med följande tillägg: §11 flyttas upp till §5, §15 traktortillbehör
§3
Val av protokollsjusterare
Anders Lindgren och Britt Berglund väljs
§4
Godkännande av föregående protokoll
Godkännes.
§5
Hemsidan
Patrik Flisbäck informerar hur det går med Paradiset (odlingslotter i Vallastaden).
Som webmaster önskar han mer information från Valla och Ullevi, gärna att dessa utser kontaktpersoner
till webben.
Styrelsen får en egen mailadress.
”Styrelsen informerar” önskas till hemsidan. Foto på styrelsen tas.
§6
Ekonomisk rapport
Summan för obetalda arrenden är 65 000 kronor. Påminnelse kommer att skickas ut. Enligt jordabalken
kan uppsägelse gå ut till kolonisten om arrendeavgiften inte är betald inom 1 månad.
§7
Områdesrapporter
Å- Pubkväll och musikafton har ordnats
E- 5 popplar har beskurits
U- Gräsklippare orsakade trasig ruta
V- Pågående arbete mot långtidsparkerade bilar. Arbetsgrupp tillsatt för att avlasta områdesansvariga.
Stölder av jordsäckar på 3 tomter. 2 handikapplatser ordnade. Mindre biltrafik inom området efter att
bommar sattes upp.
§8
Anmälan av beviljade byggtillstånd
Å- E- U- 426
V- 336, 287, 578 och 56
§9
Odlingslotter Vallastaden
Royne skickar listan till Britt för debitering.
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§ 10 Föreningens administration
Administration, fakturering och bokföring tar enormt mycket tid för kassören och är svårt att få till med
enbart ideellt arbete. Föreningen bör utreda vad kostnaden blir för att hyra alt. anställa en person för
detta. Kassören skulle då vara en länk mellan ”ekonomen” och föreningen. Britt utreder detta.
Beslut: Britt utreder åt föreningen och kvarstår som kassör under förutsättning att någon anställs/hyrs in.
§ 11 Information/meddelanden
Helikoptereventet drog mer folk än väntat, ca 150 personer.
Kompostjorden i första leveransen innehöll mycket sten. Se §15.
Östgötaregionen anordnar kurs i trädbeskärning. Annonseras på hemsida och anslagstavlor.
§ 12 Rapport från kursdagen med H Westerling, Koloniträdgårdsförbundet
Våra blanketter bör ändras. Arbetet med detta är igång, nya blanketter kommer vad det lider. Blanketten
”Uppsägning av arrendekontrakt” blir helt ny med hjälp från förbundet.
Vi fick mycket information om arrendelagen och vad som krävs om ett ärende hamnar i
Arrendenämnden.
§ 13 Miljödiplomering
En studiecirkel görs i samarbete med Studiefrämjandet. Gruppen träffas första gången vecka 35.
§ 14 Av styrelsen väckta frågor
Traktortillbehör. Beslut: Ny skopa (13 600 kronor+moms) köps in.
§ 15 Övriga ärenden
Klagomål på kompostjorden. Detta beror på att kompostlimpan täcktes med lera och att denna inte togs
bort i tid. Vi kompenserar de som klagat. Även nästa limpa är täckt med lera och skräp, detta ska tas
bort omgående.
§ 12

Nästa styrelsemöte 6 september

§ 13 Mötets avslutande
Mötet avslutas

Ann Bonair, ordförande

Anders Lindgren, justerare

Bodil Karlsson, sekreterare

Britt Berglund, justerare

