PÅLSTORP SOMMARBY
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
2017-10-25
1.

Mötets öppnande. Närvarande: Linda Bengtsson, Ann-Christin Broman, Uno Larsson, Jan
Skoog

2.

Val av ordförande – Jan Skog

3.

Val av sekreterare – Linda Bengtsson

4.

Godkännande av dagordningen.

5.

Punkter som behandlats:












6.

Städning kommer att ses över inför 2018. Offerter tas in från städbolag.
Pliktarbetsdagar ändrar namn 2018. Förlag: Arbetsdag. Meddelas på årsmötet 2018.
1. Förslag av höjd kostnad för utebliven pliktdag har lagts fram för att ytterligare
motivera medlemmarna att delta i den gemensamma skötseln av området. Det har
blivit en större medverkan än tidigare men det finns fortfarande en hel del som inte
deltar. För att täcka upp en ev. kostnad för att köpa in tjänster utifrån för
trädgårdsarbete och andra göromål anser styrelsen att 500 kr är en för låg summa.
Förslag från styrelsen är en höjning till 1000kr/utebliven dag. Tas upp på årsmötet
2018.
2. Vattenstängning och öppning kommer fortsättningsvis att ske som pliktdag för dem
som tar på sig det ansvaret. Förslag är också att utöka antalet arbetsdagar 2018
från 7 till 9 eller 10, då man inte riktigt hunnit med sysslorna vid arbetstillfällena i
sommar. Beslut tas vid innan årsmötet 2018.
Kontroll av VA installation i kolonistugorna kommer att göras av styrelsen under 2018.
Styrelsen kommer at avsätta ett par dagar för detta under 2018 och det kommer att vara
obligatoriskt för alla att öppna upp sina stugor för inspektion. Detta är något styrelsen blivit
anmodade att göra från komunen.
Inför höststängning av området:
1. Låsning av stora grinden kommer att göras vid vattenstängningen den 4/11.
2. Sopkärlen kommer att tas bort för säsongen från och med 1/11.
3. Tömma parkeringen. Inga bilar eller andra fordon får vara parkerade på områdets
parkering efter vattenstängning. Detta har med brand och säkerhet att göra.
Röjning av trädgårdar. Styrelsen vill påminna om att röjning av samtliga trädgårdar och
beskärning av hög växtlighet enligt gällande regelverk skall göras innan 1/4- 2018.
Förslag på höjt arvode för styrelsen kommer att tas upp på årsmötet 2018.
Nyval i styrelsen: Då ingen valberedning finns i föreningen kommer styrelsen att leta efter
aspiranter för 1 suppleant post samt sekreterare posten. CJ har dock anmält sitt intresse
av att sitta kvar om han får förtroendet från medlemmarna.
Årsmöte 2018. Förslag på dag för årsmöte 2018 är den 17 mars och det kommer att hållas
på samma plats som 2017, Scandic hotell. Tid 13.00. Inbjudan kommer att skickas ut i
januari månad.
Nästa styrelsemöte kommer att bli i januari 2018.
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Sekreterare
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