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Protokoll fört vid årsmötet i Pålstorps Sommarby
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Ordförande Jan Skoog hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen godkändes
Jan Skoog valdes till ordförande för mötet.
Tom Grimmhorn valdes till sekreterare för mötet.
Årsmötets behöriga utlysande godkändes
Till justeringsmän samt rösträknare valdes Gun Johansson och Eva Olsson
Kassör Holger Thorbjörnsson berättade om den ekonomiska rapporten
Sekreterare Tom Grimmhorn läste upp styrelsens årsberättelse
Revisorerna läste upp sin berättelse som godkändes
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
Jan Skoog omvaldes till ordförande för ytterligare 1 period
Malin Andersson valdes till sekreterare för kommande period
Övriga ledamöter, valberedning, kassör samt revisorer och revisorsuppleant sitter kvar kommande
period.
Ordförande berättar om informationen från samorganisationen, bla om vattenfrågan. Information om
detta finns hos styrelsen. Information från SAMO kommer att finnas tillgänglig i klubbstugan
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Avgift för att tappa upp vatten i sin pool är 300sek/säsong. Max yta för pool är 18 m
och max höjd 1,3 meter
*Skottkärror kommer att auktioneras ut till sommarmötet och kolonister får därefter köpa egna. Det
har varit för mycket slarv med skottkärror.
*Sven-Erik och Bengt Eriksson tar hand om gröna kärl
*Rolf och Hjördis tar hand om flagghissning och grindöppning
*Gunnar Sjöholm tar hand om gräsklippning
*Körning i gångarna måste minska. Det går för fort. Vi måste skärpa oss! Kom ihåg att meddela detta
till hantverkare och trädgårdsmästare som har jobb i området! Allas ansvar att säga till när man ser att
detta missbrukas!
*Bengt Eriksson och Sven-Erik Lilja kommer att se över området då och då.
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*Vi kommer att få hit en 40m container för grönt avfall. Använd sunt förnuft och släng inga hela träd
eller buskar. Skär ner!! Kommer ca 2 veckor efter vattenöppning.
*Ordförande informerar om regler för altan. Info finns hos styrelsen.
Ordförande läser upp inkommen motion. Motionen stryks eftersom pärm redan finns i klubbstugan.
En ny grupp för att jobba med VA-frågan tillsattes. Den består av Louise Ljungberg, Linda Bengtsson,
Jan Skoog, Kjell Remstam och Rajja Hallberg
*Det blev en omröstning om att dra in kommunalt vatten i våra gemensamma lokaler.
Utslaget blev 24 för och 3 emot.
*Folk som vill ordna en fest eller fika sätter upp anslag om detta på anslagstavlan med sina
kontaktuppgifter. Detsamma gäller om man vill ordna blomsterbyte eller trädgårddag.
*Halva tavlan kommer att vara öppen för alla.
*En omröstning hölls om att ha fler medlemsmöten under sommaren. Samtliga röstade för.
*30% av kolonin måste vara odlad yta, t.ex. träd och blommor, se information hos styrelsen.
*Info om vad det skulle kosta att en entreprenör sköter pliktarbetet i stället för medlemmarna,
kostnad ca 46000sek för april-september. Detta är endast ett förslag!
Mötet avslautades och medlemmarna gick på lunch tillsammans.
Vid Protokollet: Tom Grimmhorn_______________________
Gun Johansson:_____________________________________
Eva Olsson:_________________________________________

