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Mötets öppnande. Närvarande: Linda Bengtsson, Ann-Christin Broman, Uno Larsson, Jan
Skoog, Lars-Åke Johnsson, Claus-Jörgen Wrang
Val av ordförande – Linda Bengtsson
Val av sekreterare – Claus-Jörgen Wrang
Godkännande av dagordningen.
Punkter som behandlats:
 Faställning av dagordning till Sommarmötet 2017
 Besiktning av stugor görs fram till den 17/6 efter detta datum blir det kallelse för besiktning
av stugor för de stugägare som inte varit närvarande.
 Förtydligande och beslut angående trädhöjd som skall fastställas på Sommarmötet. Jan
skriver ihop en text som läggs in i Tillägget till Allmänt punkt 3 i Regelverket.
 Lägga till i Tillägget för Regelverket att föreningens träd inkluderas inte i regeln om
maxhöjd men skötas regelbundet.
 Anlita entreprenör för beskärning av föreningens träd.
 Beslöts att göra en Handlingsplan vid överträdelse av Regelverket. Såsom avgift, varning
och uteslutande vid överträdelse.
 Ett utskick från styrelsen till de stugor som missköts häck och gång. Styrelsen inspekterar
häckar och gångar.
 Städningen fungerar bra. Styrelsen är nöjd. En låda ställs i klubbhuset med glödlampor,
toapapper, handtork och tvål för påfyllning av föreningens medlemmar när det tar slut
innan städarna kommer ut.
 Arbetsledaren i styrelsen från Arbetsdagarna rapporterar utförd arbete till sekreteraren som
sammanställer och uppdaterar arbetslistan.
 Veteranpoolen – VA reparatör knuten till föreningen, utöka detta med andra yrken.
 Boulebanan – Rolf Andersson ansvarar för bygget av den nya boulebanan bredvid
klubbhuset.
 Ett trädäck skall byggas framför klubbhuset. Styrelsen tar in offerter från 3 entreprenörer.
 Styrelsen beslöt att köpa nya utemöbler till klubbhuset när trädäcket är byggt.
 Ny grilltunna införskaffas – vem?
 Styrelsen beslöt att öppna ett konto hos Algot Andersson Trävaror – Kassören
 Ledamot Uno ansvarar för vattning av nyplanteringen. Införskaffa ny vattningsutrustning.
 Automatisk grindöppning from 1/6 kl. 8.00-20.00. Gert Andersson stuga #46 får uppdraget.
 Elskåpet: nycklar finns ute hos olika kolonister. Styrelsen beslöt att byta ut låset på båda
skåpen och uppdatera policyn angående användning av föreningens el.
 Scooterparkering – skyltar har tillverkats och kommer att sättas upp vid lilla toaletten och
föreningsförrådet. Ordförande gör ett utskick.
 Midsommarfirande – eftersom festkommittén avsagt sig sitt uppdrag och styrelsen inte har
resurser för tillfället att anordna midsommarfirande gör sekreteraren ett utskick till
föreningens medlemmar med efterfråga och förfrågan.
 Ärende stuga #37 – styrelsen avslog genom omröstning motionen om ersättning för stenar
och arbete då ärendet är för gammalt (tidigare styrelse) och kvittot kan ej verifieras.
Däremot beslöt styrelsen att lägga ny gräsmatta efter senaste vattenläcka.
 Ärende stuga #36 – styrelsen beslöt att återställa efter senaste vattenläcka med att
plantera en ny Rhododendron och en häckplanta.
 Ordförande gör ett utskick till stuga #37 och #36.
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