PÅLSTORP SOMMARBY
PROTOKOLL SOMMARMÖTE
2017-07-01 klockan 13.00
Plats: Tältet vid Klubbhuset
1.

Mötets öppnande.

2.

Val av mötesordförande – Linda Bengtsson

3.

Val av mötessekreterare – Claus-Jörgen ”CJ” Wrang

4.

Val av 2 justerare – Karl-Erik Karlsson och Mona Andersson

5.

Val av rösträknare - Karl-Erik Karlsson och Mona Andersson

6.

Godkännande av dagordningen - godkänd

7.

Frågor att behandla:


Vi är en förening som äger stugor och brukar tomter för att vi känner glädje och brinner för odling
och natur. Vi är inte en stor förening med många medlemmar eller en rik förening. Vår förening
bygger på att hjälpas åt och hjälpa varandra. Vi behöver respektera varandra som kolonister och
respektera att styrelsemedlemmarna är kolonister. Vi tillsammans skapar trivsel och gemenskap
och var och en bidrar till detta.



SAMO:
Ordförande Linda och Ledamoten Jan Skoog deltog på mötet i april. Information och diskussion
om borttagning av stängsel runt koloniföreningarna. 2 politiker deltog med olika åsikter och syn
på frågorna. Det blir en fortsatt diskussion. Inget beslut togs på mötet. Förslag las fram att se
varje koloniområde var för sig. Enskilda diskussioner och beslut för varje koloniförening i
kommunen.



Möte med politiker angående öppnande av koloniområden:
Styrelsen har ett inplanerat möte med politiker för att visa vårt område och diskutera olika frågor
såsom stängsel och nerläggning.



Pliktarbete:
Fungerar bra med checklistor. Kommer att öka möjligheten att fler kan anmäla och delta på
pliktarbetena. Förslag godkändes att öka antal pliktdagar 2018.



Föreningens stadgar och regelverk och kontrakt – presentation och röstning:
Föreningensstadgar – godkändes
Regelverket – godkändes
Kontraken – godkändes
Avloppsintyg – godkändes
Ritningsintyg – godkändes



Varje stuga/föreningsmedlem kommer få en mapp med alla dokument som skall skrivas under.
En kopia kommer att förvaras i klubbhuset och digitaliseras genom scanning.



Tidsstyrt lås vid huvudgrinden har installerats. Öppnar klockan 8.00 på morgonen och låses 20.00
på kvällen. Tack till Gert och Bengt som har installerat låset. Bakre grinden är alltid låst och
infartsgrinden likaså.



Meddela alltid styrelsen vid adress, mail och telefonförändring.



Betalda arbetstimmar måste redovisas till Skattemyndigheten och åläggas sociala avgifter. Vår
budgetprognos till årets slut är ett plus på 80.000 kr och behövs till utgifter för inhyrd arbetskraft
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för arbete som vi inte kan göra själva. Detta år har vi stramat till och vill ha mer kontroll för att få
balans i vår budget och buffra upp till kommande år för att kunna göra förändringar till det bättre.

8.



Meddela gärna era kompetenser till styrelsen som kan sammanställa en lista. Ex. snickare,
murare, elektriker osv.



Förslag kom att skapa en checklista över specifika arbeten som behövs göras utöver pliktarbeten
för frivilliga (ideellt). En checklista skall göras och kommer finnas i Klubbhuset för de som frivilligt
vill göra detta.



Kom ett förslag på att göra en Grannsämjalista. En lista där kolonister kan skriva upp vad dem
behöver hjälp med och andra kan skriva upp/ta kontakt och hjälpa till. Kommer att finnas i
Klubbhuset.



Ritningar över avlopp finns inte. Föreningen har varit i kontakt med SKANSKA men de har inga
ritningar att ge. ”ni får själva mäta och rita” var svaret ordförande fick.



Ordningsregler
Alla har kopia på våra ordningsregler. Läs och följ dem. Varje möte tar vi upp olika regler som inte
följs till fullo. Och det är alltid samma regler. Vi måste hjälpa de som inte kan följa reglerna och
påminna dem om vad som gäller. Hjälp varandra.
Några exempel: källsortering av av sopor, trädgårdsavfall i containern ej sten, jord och
stammar/tjocka grenar, fortkörning med olika fordon i gångarna och parkering



Brunnarna i gångarna. Hur får vi använda dem? Jan Skoog tar reda på detta.

Mötet avslutas

Ordförande

Sekreterare

__________________________________

___________________________________

Justerare

Justerare

__________________________________

___________________________________
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