PÅLSTORP SOMMARBY
Protokoll STYRELSEMÖTE
2017-05-20 kl. 13.00 Klubbhuset
1.

Mötets öppnande. Närvarande: Linda, Anki, Jan, Uno, Jihad

2.

Val av ordförande – Linda

3.

Val av sekreterare – CJ

4.

Verksamhetsberättelse: Pliktarbetsdagarna har förändrats. Finns lista över vad som skall göras
inför varje pliktarbete. Går inte att man gör arbete utöver pliktdagen och begära betalt utan
godkännande från ordförande. Vattenledningarna lagades till slut och reparationer och tid redovisas
till ordförande. Ingen pump i föreningen. Behövs köpas in.

5.

Godkännande av dagordningen.

6.

Frågor att behandlats:


Firmatecknare – CJ
Information till övriga i styrelsen att det blivit tillagt en punkt (9) i årsmötet 2017 protokollet
med ordförande och kassör som firmatecknare var för sig. Skall lämnas in till Nordea för att
nya ordförande och kassör få ta över ekonomiska ansvaret i föreningen.



Stugunderlaget till Pia – CJ
CJ mailar och frågar om vi kan få ut pärmen för det finns ingen kopia i föreningen. Sedan
uppdatera pärmen med ritningar och bygglov.



CJ gör att dokument som frigör styrelsen från ansvaret av inlämnade ritningar och bygglov.
Ett intyg för kolonisten vid ritning/bygglov.



Anki kollar vad lagar/regler runt medlemsförteckning och dataförvaring.



Pliktdagarna – Linda
Checklistor för utfört arbete och vem som deltar. Uppdateras inför varje pliktdag. Linda har
listan. Ansvarslista för vem som ansvarar för vad. Uppföljning behövs göras efter varje
pliktdag och uppdrag. Samling före och efter. Lite tråkig attityd hos ett par stycken men
majoriteten tycker att det är bra med uppstramningen. Styrelsen får fortsätta förklara att
Skatteverket har koll på föreningen och alla utgifter måste redovisas och vid betald arbete
skall det betalas sociala avgifter. Följande styrelsemedlemmar ansvarar för följande
pliktdagar. Får checklista av Linda:
18/6 – Jan (Jan bakar)
15/7 – Jan (Anki bakar)
20/8 – Anki (Anki bakar)
16/9 – Linda (Linda bakar)



Högtrycksmaskinen behövs inventeras och kollas. Inte bra tryck i den.



Den lilla allmänningen längst in, en tomtbit, säljas som odlingstomt? CJ frågar Pia vad som
gäller.



Dagordning sommarmötet – Linda
CJ skriva dagordningen.



Sommarfesten – inbjudan? Planeringen? Föreningen står för sallader, bröd och grillen.
Varje deltagare tar med sitt eget kött att grilla och dricka.
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6.



Midsommarfirande – 22/6 grilla korv, midsommarstång, tältet, lättöl och icke-alkoholdryck.
18.00. (grillen – Uno) Alla ta med blommor till stången. Övrig dryck får var och en ta med.
CJ gör en inbjudan snarast.



Regelverket, kontrakt och checklista – CJ
Bordlägger till söndag 18/7 kl. 13.00



Ekonomi – Anki
Kassören redovisade utgifterna och inkomsterna.



Försäljningar Stuga nr 6 är såld.



Vatten och avlopp. 12 stugor har inte anmält om BDT eller avlopp. Hur gör dem med sitt
avlopp/vatten? Jan kontaktar kommunen. Kontroll av BDT och Avlopp?



Stuga 36: återställning av grävning och lagning av vattenläckan. Bygga ett staket. (Jihad)



Övrigt:
SAMO mötet – motstrider motionen om att ta bort staket runt koloniföreningarna. Strider
mot ett beslut tagit i Tingsrätten. Diskussionen fortsätter. Öppningstider för grindarna
diskuteras. Komplexa frågor och diskussioner.

Mötet avslutas

Ordförande

Sekreterare

__________________________________

___________________________________
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