Protokoll
2018-04-09
Styrelsemöte Prästakullens koloniförening, Studiefrämjandets lokaler.
Närvarande: Kerstin Lundh, Anna Georgsson, Susanna Johansson, Kaj Bengtsson, Peter
Liljeberg, Britt Hedström.
Anmält förhinder: Eva Hjorth
§ 1. Ordförande Kerstin Lundh hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2. Dagordningen godkändes.
§ 3. Susanna Johansson valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
§ 4. Föregående protokoll från 2018-03-01 lästes upp och lades till handlingarna.
§ 5. Rapporter:
1) Kassörens rapport. På företagskontot finns 61 986,68 och på sparkonton finns
370 127,24. 14 kolonister har till dags dato inte betalat in årsavgiften för 2018.
Påminnelse skall skickas ut till dessa med en förseningsavgift på 100 kr enligt avtal och
senaste tid för betalning 2018-04-20.
2) Lediga lotter: Inga lediga vid dags dato.
3) Nya kolonister: Inga.
4) Lotter som behöver rusta upp: Efter genomgång av lotter som 2017 fick påminnelse om
upprustning kvarstår en lott för ombesiktning. Styrelsen beslutar att ny besiktning skall
ske 2018-05-02. Årets besiktningar av lotter skall bestämmas om på nästa möte.
5) Hemsidan: Fortsatt diskussion om denna.
6) Garage/ förråd –tillbyggnad: Kaj pratar med Leif, Bengt, Claes och Lars om att hjälpa till
vid rivning och tillbyggnad. Arbetet planeras börja 24/4 o 25/4 kl 17:00. Tömning av
förrådet måste ske och det mesta kommer att få plats i förrådet förutom
åkgräsklipparen som vi skall hyra in så den förvaras på ett säkert ställe.
7) Upprustning av gemensamma utrymmen: Planerat att ske under sommaren.
§ 6. Bordlagda ärenden: Inga.
§ 7. Inkomna skrivelser: Inga.
§ 8. Återkoppling Årsmötet: tillbakablick och utvärdering av mötet.
§ 9. Övriga frågor: Vattenräkningen från Vivab var för hög på grund av felaktig uppskattning
av årsförbrukningen. Reglering kommer på nästa faktura.

Vid vår parkering finns en Allmänning, lott nr 38, och den sköts idag av de som har lotterna
37 o 53. Förfrågan skall gå till desamma om de önskar arrendera denna lott. Om inte så
kommer lott nr 38 att arrenderas ut till annan.
Påsättning av vattnet kommer att ske senast 2018-04-16.
Kaj skall höra med kommunen om att förbättra vägen fram till stora parkeringen.
Det hänglås som finns på grind vid västra infarten skall bort. Finns beslut att inga bommar
skall vara låsta. Bommen vid stora parkeringen, Rödbetstigen, skall tas bort.
Ingen från styrelsen kommer att närvara vid Regionens Årsmöte, Kerstin Lundh meddelar.
Nästa möte skall styrelsen ta upp om utbildningstillfällen och om dess innehåll med Eva
Hjorth.
§ 10. Nästa styrelsemöte: Bestämdes till måndag 2018-05-07 kl 18:00.
§ 11. Mötet avslutades.
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