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Mötets öppnande. Närvarande: Linda Bengtsson, Ann-Christin Broman, Uno Larsson, Jan
Skoog, Lars-Åke Johnsson, Jihad Dirawi (Frånvarande: ClausJörgen Wrang)
Val av ordförande – Jan Skog
Val av sekreterare – Linda Bengtsson
Godkännande av dagordningen.
Punkter som behandlats:
 Resultat 2017 – Ann-Christin redogjorde för föreningens ekonomi, sammanställning
kommer till årsmötet. Föreningen har idag en stabil ekonomi.
 Nyval i styrelsen: Styrelsen har fått in några namn för suppleant posten och CJ har
meddelat att han, om ingen annan anmäler intresse, kan sitta kvar om han får förtroendet
från medlemmarna. Ett större intresse för styrelsearbete efterlyses såklart!
 Städning Offerter håller på att tas in från städbolag. Pissoarer kommer att tas bort 2018
och kan ej användas. Styrelsen hänvisar istället till befintliga toaletter.
 Pliktarbetsdagar: Numera kommer det att heta Arbetsdagar. Antalet arbetsdagar ökar från
7 till 10 under 2018, då det under 2017 visade sig att 7 var för lite och vissa arbeten hanns
inte med. Det blir en arbetsdag i samband med öppning av vattnet och en i samband med
stängning av vattnet. Vattenöppning planeras till lördagen den 24/3 (om vädret tillåter) och
då blir också årets första arbetsdag. Anki har utlovat en värmande soppa till dem som
kommer! Kommer att finnas listor på arbetsdagar att skriva upp sig på efter årsmötet,
annars finns dessa som tidigare i klubbstugan. Varje arbetstillfälle kommer att erbjuda 18
platser. Är det fullt får man i första hand ta en annan datum. Detta för att det skall finnas
tillräckligt med folk vid alla arbetstillfällena. Varje arbetstillfälle kommer som 2017 ha en
arbetsledare.
 Kontroll av VA installation: Styrelsen kommer under 2018 att göra en kontroll av VA
installationer i alla kolinstugor. Detta är något styrelsen blivit anmodade att göra från
kommunen för att se så att regler för hantering av avlopp och dagvatten sköts.
 Elanslutningar: Gäller dem som inte har egen el in i stugan. Hanteringen kommer att ses
över och förslag ligger på höjda avgifter vid tillfällig inkoppling till stuga och användning av
det allmänna elnätet.
 Röjning av trädgårdar. Röjning av samtliga trädgårdar och beskärning av hög växtlighet
skall enligt gällande regelverk vara gjort innan den 1/4-2018. Hantering av de stugor som
inte följer regelverkets anvisningar kommer att tas upp på årsmötet.
 Byggnadslov: Hantering av byggnadslovsärenden kommer åter igen att tas upp vid
årsmötet då rutinerna vid ansökan inte verkar helt klara för alla kolonister.
 Kontrakt med föreningen: Fortfarande saknas det en del underskrifter från några kolonister.
Dessa kommer att få en påminnelse till med möjlighet att skriva under innan årsmötet
2018. Ett godkännande av kontrakt, regelverk och stadgar som gäller i föreningen är
OBLIGATORISKT för alla kolonister om man önskar vara medlem i föreningen.
 Websidan kommer att uppdateras enligt nya regler i offentlighetslagen vilket kräver en
större diskretion. Vissa uppgifter och foton kommer att tas bort från hemsidan. Styrelsen
kommer att redogöra mer för detta på årsmötet.
 Förslag på höjt arvode för styrelsen kommer att tas upp på årsmötet 2018.
 Årsmöte 2018. Blir den 17 mars på Scandic hotell. Tid 13.00. Inbjudan kommer att skickas
ut i innan 10/2.
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