Protokoll
2018-06-12
Styrelsemöte Prästakullens koloniförening, Koloniområdet Prästakullen.
Närvarande: Kerstin Lundh, Anna Georgsson, Peter Liljeberg, Eva Hjorth, Britt Hedström,
Susanna Johansson, Kaj Bengtsson.
§ 1. Ordförande Kerstin Lundh hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2. Dagordningen godkändes med tillägg under övrig frågor, Vattenfråga Vivab.
§ 3. Eva Hjort valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
§ 4. Föregående protokoll från 2018-05-03 lästes upp och lades till handlingarna.
§ 5. Rapporter:
1) Kassörens rapport: Medföljer som bilaga.
2) Lediga lotter: 1 ledig lott finns för närvarande.
3) Nya kolonister: 1 ny kolonist.
4) Åtgärd utebliven betalning av kolonilott: Åtgärder fortsätter.
5) Åtgärd ej upprustade lotter: Åtgärd pågår.
6) Hemsidan: Susanna, Anna och Kerstin åker till Borås och besöker Argonova för
fortsatt utbildning i hur man jobbar med hemsidan.
7) Garage/ förråd - tillbyggnad: Arbetet är i full gång med några flitiga kolonister.
Styrelsen konstaterar att intresset att medverka i något gemensamt arbete inom
kolonin är dåligt.
8) Sommarmöte planering: Upplägg och innehåll diskuterades. Hur skall våra
gemensamma sysslor skötas och hanteras, denna fråga kommer att diskuteras på
sommarmötet. Den planerade loppisen, samma datum 11/8, måste flyttas till annan
dag. Britt meddelar samordnare för detta.

9) Besiktning och genomgång av hur gå vidare med lotter som behöver rustas upp:
Genomgång av lotter har i samband med dagens möte genomförts. Anmodan om
upprustning av kolonilotter kommer att skickas till de kolonister som inte vårdat sin
lott/ lotter och ny besiktning av dessa kommer att ske efter 15 augusti.
§ 6. Bordlagda ärenden: Diskussionen kring outnyttjade grönområden som skulle kunna
brukas som nya kolonilotter bordlades..
§ 7. Inkomna skrivelser: Inga.
§ 8. Övriga frågor: Koloniområdets vattenförsörjning är under utredning. Vivab återkommer
med mer information.
Den lilla gräsklipparen har fått en grundlig översyn då den inte fungerade. Bra jobb utfört av
Lasse.
§ 9. Nästa styrelsemöte: Bestämdes till tisdag 2018-07-10 kl 18.

§ 10. Mötet avslutades.
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