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Mötets öppnande.
Godkännande av dagordningen.
Val av ordförande – Rolf Plateryd
Val av sekreterare – Malin Andersson
Årsmötets behöriga utlysande. Allt till belåtenhet.
Val av justeringsmän och rösträknare för mötet. Reija RiisPetersen stuga 22 och
Mikael Andersson stuga 42
Ekonomisk rapport. Holger informerar. Resultatrapporten för 2012 slutade på
2.558,09 sek. Föreningen har ett eget kapital på 193.280,74 sek.
Styrelsens årsberättelse. Rolf informerar om vad som hänt under året. Synpunkter om
att gungställning har borttagits. Nya lekredskap ska sättas dit.
Revisorernas berättelse. Inga anmärkningar från revisorerna.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Synpunkter framkom om att det är dålig insyn
för kolonisterna om vad som bestäms i styrelsen. Frågan om att alla mötesprotokoll
ska finnas att tillgå för samtliga kolonister kom upp. Röstning om styrelsens
ansvarsfrihet.
Ja – 17 st
Nej -2 st
Val av styrelse.
Jan Skoog – 1 år kvar
Holger Torbjörnsson – omval 2 år
Malin Andersson – avgår
Bengt Eriksson – omval 1 år
Rolf Plateryd – avgår
Linda Bengtsson – nyvald 2 år
Birthe Riis Petersen – nyvald 2 år
Rapport från Samorganisationen. Rolf och Jan var på Samos årsmöte. Kommunen har
mätt vattenförbrukningen på samtliga koloniområden i kommunen. Pålstorp förbrukar
19 kubik/säsong. 137 liter /stuga per dag. Vattenräkningen har gått upp med 69 % de
senaste åren.Kommunen vill att vi ska gå ifrån stenkistor, men inte att vattnet ska
spridas ovan jord.
Frågan om kommunalt vatten/avlopp kommer upp igen.
Information från styrelsen. Container kommer att ställas på området under våren.
Exakt tidpunkt informeras om senare.
Sven-Erik och Bengt ställer fram sopkärlen när det börjar bli dags. De sköter också
översynen av området.
Lennart sköter gräsklippningen av lilla allmänningen. Eventuellt köpes en gräsklippare
med insamlare.
VA-gruppen består av Louise Ljungberg, Linda Bengtsson, Jan Skoog, Kjell Remstam

och Reina Linderström. Louise är den som kallar till möten och gruppen jobbar vidare
med VA-frågan
Träd och buskar får vara max 4 meter. Det är upp till varje kolonist att se till att
reglerna hålls.
Grusgångarna och häckarna måste hållas efter. Önskemål om bättre grusgångar finns.
Bilkörning är ett stort problem eftersom gruset trycks ner. Det är matjord under, vilket
inte är bra.
Blir det kommunalt avlopp så måste gångarna ändå göras iordning.
Större om och tillbyggnader ska färdigställas så fort som möjligt. Maxtid är 2
år/säsonger.
Skylt till lilla grinden ska föreningen ordna med själv. Kolla upp priser med ex. Peab
och Freses skyltar.
Brunnen vid lilla grinden vill kommunen att föreningen ska bygga ett litet hus över.
Brunnen ligger på kommunens mark. Diskussion pågår.
Eventuellt ska marken vid lilla grinden åtgärdas med bärlager. Det kommer fortfarande
vara förbjudet att parkera där. Endast i och urlastning får ske.
§14.

Motioner. 1 st motion har inkommit. Styrelsen har ej hunnit behandla denna.
Bordlägges till nästa möte.

§15.

Övriga frågor. Kom ihåg att lämna eventuella nya kontaktuppgifter. Är upp till varje
kolonist att hålla sin kontaktinformation aktuellt.
Kontouppgifter lämnas till Holger för snabbare utbetalningar av ex. pliktarbete.
Anlitande av entreprenörer. Kolonisten bör vara noga med vem de anlitar. Kolonisten
har ansvar för att de sköter sig under tiden de är på området. Under vintern har det
försvunnit saker från området.
Efter röstning bestämdes det att styrelseprotokollen ska vara synliga för alla. Förslag
om att det ska finnas på nätet. Protokollen måste attesteras.
Bekämpningsmedel får inte användas. VA-gruppen tar fram vilka medel som får
användas till sommarmötet. Pålstorps Sommarby bör förespråka en grön miljö.
Önskemål om att banverket/kommunen röjer runt banvallen. Föreningen ska försöka
trycka på.
Pliktarbete. Kan man inte på utsatt tid, så ta kontakt med styrelsen om att man vill
göra sina timmar vid annat tillfälle.
Belysning önskas till lilla grinden. Hur får vi el dit?
Vilka har valt valberednigen? Arvode till VB.
Taggtråd vid lilla grinden bör ses över. Lätt att man får den i ansiktet.

§16.

Mötet avslutades

Ordförande

Sekreterare

Rolf Plateryd

Malin Andersson

