Protokoll
2017-06-12
Styrelsemöte, Prästakullens koloniförening, Kolonistugan.
Närvarande: Kerstin Lundh, Eva Hjort, Kaj Bengtsson, Anette Johansson, Anna
Georgsson, Susanna Johansson och Lasse Bengtsson.
§ 1. Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2. Dagordningen godkändes.
§ 3. Eva Hjorth valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§ 4. Föregående mötesprotokoll lästes upp och lades till handlingarna.
§ 5. Rapporter:
a) Kassörens rapport. På placeringskontot finns 435 000 kronor, på
transaktionskontot 10 110 kr. Två kolonister har inte betalt årsavgiften.
Delgivning har lämnats till polisen för två kolonister, kostnad 1 000 kr pp.
b) Sommarmötet planerades. Äger rum 26/8 kl 14.00 (19/8 reservdatum). Kaj
och Lasse ansvarar för att tält och möbler kommer på plats.
c) Inga lediga lotter finnes för närvarande.
d) Inga nya kolonister.
e) Lotter i behov av upprustning, fortsatt utredning.
f) Hemsidan. Susanna presenterade ett förslag, fortsätter med arbetet
tillsammans med Argonova.
g) Byggandet av förråd. Planeringen fortsätter; Kaj och Lasse ansvarar.
h) Upprustning av det allmänna ytorna – inget nytt i dagsläget.
i) Byggandet av ny gemensam kompost. Tveksamhet råder om hur och vem
som ska sköta den. Frågan hänskjutes till sommarmötet.
j) Upprustning av de allmänna utrymmena. Peter Liljeberg lägger duk plus
singel på vändplatsen vid ”tarmen” för 750 kr. Han hjälper också till med att
ta fram en skiss på vad som kan göras kring klubbstugan.

k) Vattenrören – Legus ska göra en utredning och komma med
kostnadsförslag för byte av kopplingar, detta för att minska risken för
läckage.
l) Uthyrning av gräsklippare. Diskuterades att slopa denna, frågan hänskjutes
till sommarmötet.
m) Sommarresan till Småland inställd pga bristande intresse, endast 15
anmälda. Beslöts att slopa denna reseverksamhet kommande år.
§ 6. Styrelsen beslöt att fastställa nya ordningsregler för koloniområdet. Se bilaga.
§ 7. Inkommen skrivelse angående lösspringande hund. Hund skall inom
koloniområdet hållas kopplad.
§ 8. Inga bordlagda ärenden.
§ 10. Övriga frågor:
a) Anette beställer två nya mindre anslagstavlor enligt förslag.
b) Kolonivandringen blev en succé med 20 intresserade och glada deltagare.
c) Beslöts att ta bort sopkärlet vid förrådet, då det slängs allehanda prylar där.
Lasse och Kaj ombesörjer.
d) Många potthål på vägen efter det myckna regnandet. Kaj kollar med
kommunen om skrapning.
e) Nio kolonister har inte lämnat in nya påskrivna kontrakt. Kontakt ska tas.
f) Noterades att mötesplatsen på vägen används som p-plats. Skylt bör sättas
upp.
§ 11. Nästa styrelsemöten: 1/8 i Studiefrämjandets lokaler. Möte för besiktning av
området äger rum 27/6 kl 18.00.
§ 12. Mötet avslutades.
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