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1.

Mötets öppnande. Närvarande:
1,2,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,22,24,28,29,30,32,33,34,35,36,37,39,40,41,43,
44,49,51,52,53 Fullmakt för stugorna:26 & 23

2.

Val av ordförande – Linda Bengtsson

3.

Val av sekreterare – Claus-Jörgen Wrang

4.

Godkännande av dagordningen: Ja

5.

Rösträknare: Christopher Cicek & Jan-Peter Lemke

6.

Punkter som behandlats:
●

Ekonomisk rapport av Kassör Ann-Christin Broman:
Det finns 180.000 kr i föreningens kassa.

●

Framtida investeringar:
Styrelsen beslutat att alltid ha 100.000 kr i kassan för oplanerade utgifter vilket ger 80.000
kr i en investeringsbudget för 2019.
Förslag att bygga ett trädäck framför klubbhuset. 2 varianter: bygga själv tillsammans eller
utsedd arbetsgrupp (ideellt och arbetsdagar) eller köpa tjänsten utifrån. Styrelsen vill ha in
frivilliga som vill hjälpa till att bygga. Maila till sekreteraren. Styrelsen skall titta över hur
medlemmar kan bli kompenserad på lagligt sätt.Styrelsen har fått in offert mellan
50-90.000kr för bygge av ett trädäck.
Andra investeringsförslag är att renovera toaletterna, rusta upp klubbhusets golv och
väggar, staketen runt området och nytt förråd som faller samman. exempel är köpa in en
container eller ersätta den med en byggbod. Duscharna ses över - fläktarna och reparera
duschväggen. Snygga till “soprummet vid stora grinden.
Styrelsen tar gärna emot fler förslag via mail eller lapp i brevlådan vid klubbhuset.

●

Rutiner vid kontraktskrivning:
Alla medlemmar har skrivit på nya kontrakt. Alla har fått en mapp med viktiga dokument
som tillhör stugan. Denna mapp skall förvaras säkert och överlämnas till nya ägare när
försäljning av stugan sker.
Kopia av mappen finns inlåst i klubbhuset och styrelsen är i en process att digitalisera alla
mappar för att förvaras säkrare. idag har föreningen ett lagringsmoln som endast
ordförande och sekreteraren har tillgång till via lösenord.

●

Inventering av VA anslutning och avveckling av dagbrunnar:
Detta är ett uppdrag ålagd på styrelsen av kommunen. Jan Skoog i styrelsen har
huvudansvaret av inventeringen. Alltid 2 från styrelsen som gör besöken. endast några få
stugor kvar. Hoppas kunna göra dessa efter höstmötet.
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●

Beskärning:
Påminnelse om att följa regelverket angående höjd på buskar, häck och träd. Las fram en
protest mot senaste förenings omröstning som skedde på sommarmötet. Majoriteten av
föreningens medlemmar deltog på sommarmötet och röstade igenom godkännande av
förnyad regelverk på ett demokratiskt tillvägagång. Ny omröstning kommer inte ske om inte
en skriftlig motion läggs fram till styrelsen innan årsmötet.

●

Inventering:
Inventering av beskärning kommer att genomföras av styrelsen efter säsongens slut och
berörda stugor kommer att meddelas.

●

Valberedning 2019:
På årsmötet 2019 kommer ny ordförande och kassör väljas då de inte kommer fortsätta.
även 2 nya ledamöter skall röstas fram.
En valberedning på 2 personer behövs. frivilliga meddela styrelsen.
Alla förslag och kandidater är välkomna.
En arbetsbeskrivning på styrelsens uppdrag kommer att läggas ut på hemsidan och en
kopia i klubbhuset.
Mycket viktigt för föreningens framtida existens att vi har kandidater till ny styrelse 2019.

●

Omröstning av ändring av paragraf 7 i stadgarna (se bilaga):
Vid ändring av stadgarna måste 2 förenings omröstningar i följd ske varav ett möte är ett
årsmöte.
33 medlemmar deltog i omröstningen.
27 medlemmar röstade JA till förslaget.
En 2:a omröstning kommer att ske på Årsmötet 2019.

●

Biodling:
flera medlemmar tyckte att det gick för snabbt och för lite information angående biodling.
Styrelsen kommer att bjuda in biodlaren för att informera föreningen på årsmötet 2019.

●

Musta äpplen:
Finns inget intresse i föreningen att ha en Mustbil parkerad för en dag.

●

Övrigt:
Påminnelse om att det är 30% odling som gäller enligt kommunens regler.
Regelverket är utfört av styrelsens för föreningens intresse och godkänd av föreningen
genom röstning. Vissa delar ligger på styrelsen och föreningen att följa upp på och vissa
delar är ålagda av kommunen och det är kommunens uppgift att följa upp det följs. 30%
odling är kommunens uppgift att följa upp. Tidigare år har kommunen varit i området och
gjort inspektion men 2018 har inte detta skett.
Påminnelse om att det är 2 arbetsdagar kvar av säsongen. anmäl er om ni inte gjort era 3
dagar. Ni som är nya är det 3 arbetsdagar för stugan som gäller. Kolla så att ni inte missar
någon.
Vattnet stängs av söndagen 28 oktober som även är sista arbetsdagen för säsongen.

6.

Mötet avslutas

Ordförande

Sekreterare

__________________________________

___________________________________
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