PÅLSTORP SOMMARBY
PROTOKOLL ÅRSMÖTE
2017-03-11 klockan 11.00
1.

Mötets öppnande.

2.

Val av mötesordförande – Karl-Erik Karlsson

3.

Val av mötessekreterare – Claus-Jörgen Wrang

4.

Val av 2 justerare – Hilde Johannessen och Gunnar Sjöholm

5.

Val av rösträknare - Hilde Johannessen och Gunnar Sjöholm

6.

Godkännande av dagordningen. - Godkänt

7.

Frågor att behandla:

A) Verksamhetsberättelsen:
Avloppet färdigställdes under året. Duscharna och köket i klubbhuset kopplad till kommunala
avloppet/vatten. Vi sparar in avgiften för tanktömning. Lilla allmänningen är återställd med nytt
gräs och buskar. Arbetet av Skanska blev dyrare än överenskommelsen och förhandling
genomfördes och priset sänktes. Arrendet höjdes med 1.30 kr/kvdm för att betala avloppet. Vi har
7 nya kolonister 2016.

B) Förvaltningsberättelsen
Förvaltnings är inlämnad till revisorerna.

C) Revisorerna
Godkänner i en skrivelse att revisionen är godkänd.
Förtydligande:
Det finns ett överskott i budgeten men är reserverad för skulden till NSV.
Årsavgiften är en summa men som består av tre delar. 1) Medlemsavgift till Koloniföreningen 2)
Föreningens arrende av allmänna ytors kvdm lika fördelat på alla stugor 3) Arrendet på enskilda
stugor per kvdm.

D) Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.
E) Valberedning: Val av ny styrelse för 2017-2018. Valberedningen la fram namn till olika poster och
det genomfördes röstning. Följande poster och personer röstades in i styrelsen:
Ordförande: Linda Bengtsson - 2019
Sekreterare: Claus-Jörgen Wrang – 2018
Kassör: Ann-Christin Boman – 2019
Ledamot: Uno Larsson – 2019
Ledamot: Jan Skoog – 2019
Suppleant: Jihad Dirawi – 2018
Suppleant: Lars-Åke Johnsson – 2019
Revisor: Mona Andersson – 2018
Revisor: Tina Wrang - 2018

F) SAMO ligger lågt just nu. Nytt avtal skall genomföras. Diskussioner förs om att taxera
koloniområdena. Huvudgrinden är öppen dagtid under säsongen. Vi har inte fått något besked
om tidslåsning.
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G) Securitas: Våra grannkoloniområden har haft en del inbrott under vintern. Enighet har anlitat
Securitas för att bevaka sitt område. Kostat dem 3000 kr i månaden. Furets koloniförening vill
inleda samtal och samkörning mellan koloniföreningarna angående bevakning av områdena
under vinterhalvåret.
Nya styrelsen får i uppdrag att undersöka kostnad, samkörningen, olika typer av bevakning
såsom bemanningsföretag och kamera.

H) Det finns intresse av ett 50-års jubileumsfirande. En arbetsgrupp fick i uppdrag att organisera en
fest i samband med sommarmötet den 1/7-2017. Huvudansvarig är Tina Wrang nr 51.
Medarbetare Hilde Johannessen nr 29, Linda Hallqvist nr. 38, Susan Andersson nr. 46.

I) Staketbyggen – Det beslöts efter röstning att följande gäller:
Att alla kolonier skall ha trästaket eller häck angränsande till grusgångarna.
Maxhöjd på staket 90 cm antingen liggande eller stående men man skall kunna se igenom.
Inget plank.

J) 7 pliktarbetstillfällen ges i år och 3 tillfällen är obligatoriska. Nya datum för 2017 (se bilaga 1).
Samma regler som 2016.

K) Nya styrelsen fick i uppdrag att uppdatera och förnya föreningens stadgar och regelverk och
kontrakt som presenteras på sommarmötet 1 juli.

L) Ordningsregler:
Kom ihåg att 30% odling gäller.
Kör varsamt bilen i gångarna och inte tillåtet att parkera bilen i gångarna. Endast i och urlastning.
Påminner om att vi har sopsortering och om vi inte sköter detta kan kontrakt med NSV sägas upp
eller högre avgifter för föreningen.
8.

9.

Övriga punkter:


Vattnet slås på lördagen 1/4. Se anslag på anslagstavlan vid parkeringen när det är klart. Se till
att era huvudkranar är AVSTÄNGDA tills det är klart annars finns det risk för att rör förstörs.



Det beslutades att bygga ett tak och staket runt sopkärlen. Styrelsen budgeterar för detta och
arbetet genomförs under 2017.



Det önskas ett översyn av häcken runt toaletterna och duscharna.



Det informerades att om vi anmäler till kommunen om att hagtornshäcken, vid vägen, behöver
klippas ner är det kommunens skyldighet att göra detta.



Container för gröntavfall kommer att beställas och placeras senast 8/4.



Sopkärlen kommer att ställas på plats 1/4.

Pålstorps Sommarby som förening utser Ordförande och Kassör som firmatecknare var för sig.

_________________________________

___________________________________

Ordförande Linda Bengtsson
19641019

Kassör Ann-Christin Boman
19571223

10. Mötet avslutas
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Ordförande

Sekreterare

__________________________________

___________________________________

Justerare

Justerare

__________________________________

___________________________________
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Bilaga 1.

Pliktarbetsdagar 2017
Lör

8/4

Sön 30/4
Lör 20/5
Sön 18/6
Lör 15/7

Kl: 10-12

Sön 20/8
Lör 16/9
Pålstorp Sommarby erbjuder 7 pliktarbetstillfällen per säsong, om 2h, varav
3 tillfällen är obligatoriska. Ställer man inte upp på de 3 obligatoriska
tillfällena eller tar igen dem vid annat tillfälle efter överenskommelse med
styrelsen får man betala 500kr/ tillfälle (max 1500kr).
OBS!
Man har skyldighet att på och avanmäla sig till alla pliktarbetstillfällen
enligt beslut på årsmötet!

Listor finns i klubbstugan för varje tillfälle att sätta upp sig på. Även
kontaktlista till styrelsen finns.
Välkomna! / Styrelsen
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