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1.

Mötets öppnande. Närvarande: Linda Bengtsson, Ann-Christin Broman, Uno Larsson, Jan
Skog, Lars-Åke Johnsson (Frånvarande: Claus- Jörgen Wrang)

Frånvarande:
2.

Val av ordförande – Linda Bengtsson

3.

Val av sekreterare – Linda Bengtsson

4.

Godkännande av dagordningen.

5.

Punkter som behandlats:














6.

Ekonomi -Kassan minskat då VA installation 2016 betalats. Ca.200 000kr finns i kassan. Styrelsen
beslutade om ett minimisaldo på 100 000kr som reserv för oförutsedda utgifter.
Förhöjd vattenavgift 2018 mot tidigare år. Tas upp på höstmötet.
Trädäck - 2 offerter har styrelsen tagit in plus räknat på alternativet att vi själva gör jobbet. Detta
presenteras på höstmötet.
Framtida investeringar och renoveringar- Duschvägg trasig i stora duschen, behöver nya hjul,
alternativt göras om till fast vägg eller sätta duschdraperi-LÅ tittar på detta Sättas ett handtag i
lilla duschen att stödja sig på- LÅ tittar på detta Titta över stängsel till våren Förrådet fallfärdigt
bytas ut.?
Stadgar/Regelverk - Förslag om ändring av uppsägningsvillkor i stadgarna. Tas upp för 1a
omröstning på höstmötet.
Hantering av medlemshandlingar -Göras en förteckning med inträdesdatum för att lättare se
vilka nya medlemmar föreningen fått under året Kopior på kontrakt och handlingar för varje
kolonimedlem finns i pärm samt skall bara inskannade och lagrade på gemensam plats, åtkomlig
för styrelsens medlemmar.
Kontroll av stenkistor - Saknas fortfarande ett antal besiktningar men styrelsen hoppas kunna
lösa detta under kommande arbetsdagar.
Kontroll av trädhöjd och otillåten växtlighet handlingsplan Kontroll lista kommer att upprättas
av Anki och kontroll kommer att göras under sensommaren. Klagomål på beskärning av växten
Rönnsumak har kommit in då denna förökar sig vid beskärning. Det är viktigt att ta bort hela
riten för att undvika att sidoskott skjuter upp. Detta kommer att tas upp igen på höstmötet.
Kommande arbetsdagar - Linda upprättar lista för den 2/9 skickar till CJ.
Saknas arbetsledare för arbetsdag 29/9. Arbetsledare vid vattenstängning 28/10 är Anki och LÅ.
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