PÅLSTORP SOMMARBY
DAGORDNING STYRELSEMÖTE
2019-04-25
Mötets öppnande.
Närvarande: Agneta, C-J, Anki, Johan, Jonas
Val av ordförande – Agneta
Val av sekreterare – C-J
Godkännande av dagordningen.
Uppföljning av förra mötet - sekreterare
Frågor att behandla:
●

Arbetslista till arbetsdagen
Johan uppdaterar till arbetsdagen och ger till Jonas som är arbetsledare den 5 maj.
15 kolonister deltog 6 april. (Johan)

●

Ekomin
12 kolonister har betalat sin årsavgift.
Vi har en budget på 260 743 kr.

●

Investeringslistan 2019
Johan sammankallar ett planeringsmöte med ledamöterna och suppleanterna för att
sammanställa och inventera en underhållsplan för 2019. (Johan)
Skicka ut en förfrågan om en inventering av kolonisternas kompetens i föreningen för att kunna ta
hjälp vid olika behov. (Jonas)

●

Årsklockan
Agneta sammanställer en årsklocka med viktiga datum och händelser för året som vi kan
använda på mötena, ha i klubbhuset och på hemsidan. (Agneta)

●

Arbetsgruppen
Bordlägger tills nästa styrelsemöte.

●

Styrelsens arbetsuppgifter
Johan uppdaterar styrelsens arbetsuppgifter och arbetsfördelning/beskrivning efter mötet med
Ledamöterna/Suppleanterna.

●

Vatten öppningen
Gick mycket bra. Inga komplikationer uppstod. Senare har ett läckage tillkommit och lagats av
L-Å.

●

Veteranpoolen
2019 års prisllista för olika arbeten är samma som 2018.

●

Gräsklippning
Gunnar #39 klipper gräset i motsvarande 3 arbetsdagar sedan tar stuga #13 över.
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●

L-Å:s uppdrag
Anki har gjort en arbetsbeskrivning för L-Å i samråd ,med honom. L-Å skriver upp timmarna och
får ersättning per timma. L-Å kommer hädanefter kallas till alla styrelsemöten och delta när han
kan.

●

Sommarmötet
6 juli och C-J gör ett anslag och sätter i klubbhuset, anslagstavlan, hemsidan och mailar ut. (C-J)
Dagordning görs på nästa styrelsemöte 28/5

●

Planteringsjord
Föreningen ordnar matjord till kostnad av 50 kr/skottkärra precis som för sand och grus..
Eventuellt överskott går till föreningen för underhållsarbetet.

●

Handdukar, toalett, tvättmaskin/tvätt
Föreningen köper in en tvättmaskin som kan användas av medlemmarna. Vi kommer även att ta
bort torkpapper och använda handdukar i framtiden. Tvättschema skall göras. (Johan)

●

Arvode fördelning & reglering
Styrelsen har beslutat att 75% procent närvaro krävs på styrelsens möte för att få styrelsearvode.
Styrelsen har ett arvode på 20.000 kr att fördela. Förslag är att basbasera arvodet 2020.
Förslaget läggs fram på höstmötet.

●

Städning
Städning kommer att ske 1 gång i veckan förutom veckan då det är arbetsdag då det kommer
städas på arbetsdagen.

●

Övrigt:
- Göra ett mailutskick angående sopsorteringen och trädgårdsavfall.
NSR väger soperna och det blir dyrt tillägg på avgiften om vi sorterar fel.
Varje kolonist ansvarar själv för sitt byggmaterial och måste själva ta det till soptippen.
Trädgårdsavfall kostar per ton och sopsortering per kilo.
- MEX förslag angående nya avtalet kommer i början av maj.
- Kassören har 1 kreditkort för föreningen.
- Anki ordnar en SWISH konto till föreningen. (Anki)
- Bortre toaletten är en toalett ur funktion och avstängd.
- Hemsidan behöver uppdateras. (C-J)
- Lathundar till hur man städar toaletterna, duschen och sköter tvättmaskinen (vem?)
- Uppföljning av trädhöjd, klippning, rensning osv görs i maj. (Jonas & Peter)
- Tungt fordon förbjuden i gångarna. Föreningen köper 4 st skyltar. (Johan)

Mötet avslutas
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