
PROTOKOLL FÖRT VID HALVÅRS"MÖTE MED JÄGERSHILL SOMMARSTAD 3
onsdagen den 27 juli 20f 6 KL 18,30 i klubbhuset

§1 Mötets öppnande

Ordforanden hälsade välkommen till de närvarande och förklarade mötet öppnat.

§2 Upprop

Upprop förrättades. Av 75 röstberättigade var 17 närvarande

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§4a Val av ordförande för mötet

Till att leda dagens möte utsågs Leif Nilsson

§4b Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet utsågs Göran Liljekvist

§5 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

Att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdesAnders Rosvall (kol.18) och
Tore Larsson (kol.24)

§6 Mötets behörighet

Dagordning och Kallelse till Halvårsmötet uppsattes på anslagstavlan den 't juli.

§7 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från årsmötet lästes upp och godkändes

§8 Val av 2 repr.l valberedningen

Då ingen valberedning kunde väljas är platserna vakanta tillsvidare.



§9 Ekonomi

På vår1 sparkonton har vi för tillfället 158 818kr, vattenkonto 143 448kr och på

bankgiro 29 697kr.

Vi väntar på räkning för blomsterröret som placerats i gången mellan parkeringen
och cykelbanan för att spärra för bilkörning. Vi väntar också på en räkning for
grävning efter läckande rör i gång 1.

§10 Behandling av in!ämnade motioner

lnga motioner har lämnats in

§11 Ovrigt

- På samrådsmöte mellan foreningarna på Jägershill kom frågan upp att vi borde
kunna bilda en fritidskommitt6 där alla föreningarna har några representanter i.

Fritids kommitt6n skulle då kunna ordna gemensamma arrangemang .

Midsommarfest, höstfest, bouletävlingar mm. Arrangemangen kan då läggas
växelvis på tvåans område och på fyrans område.

Tore koloni 24 ställer upp från 3:an om det blir något av förslaget.

- Blommor stjäls från våra planteringar på parkeringen.

- Onskemål om alltid låst bom som öppnas med typ tagg. Bommen skall stängas
automatiskt. Som det är nu så är bommen nästan alltid öppen på vintern och på

sommaren om natten.

- Önskemål om att ändra bestämmelserna om poler. Stora poler fylls en gång och
har en renings utrustning som renar vattnet. Små poler måste tömmas och fyllas ofta.
För att ändra gällande regler måste säkerhetsbestämmelser för poler undersökas
samt hur andra koloniföreningar hanterar stora poler.

- Skrot bil på parkeringen kommer att tas bort av P-bolaget så snart man lappat
den så många gånger lagen kräver innan man får forsla bort bilen.

- Önskemål från kolonister med två bilar att få ytterligare parkeringstillstånd. Enligt
Leif går det att ordna men det kostar några kronor.

- Vårt område har invaderats av råttor. Har man kolonistugan försäkrad skall man
ringa sitt försäkringsbolag och höra om sanering av skadedjur som råttor ingår i

försäkringen. Aven föreningen skall kontrollera sin forsäkring.

- Önskemål om att föreningen ändrar iordningsreglerna punkt 15 när det gäller
tider som det är tillåtet att utföra störande arbeten. Motion till årsmötet.

- Gunnar visade upp en av honom byggd bur av kompostgaller med öppningsbar
överdel där man hänger matbehållare.. Buren skall hindra de stora fåglarna att
komma åt maten som är avsedd till de små fåglarna. Gunnar visade även



upp fyrkantsnät som han rekommenderade alla att sätta upp kring torpargrunden på
stugan så man hindrar kaniner och råttor att komma in under stugan.

- Önskemål att ordningsregler skickas med i utskick till årsmötet så alla blir
påminda om vad som gäller.

§12 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

--*1tsr-
Anders RosvallGöran Liljekvist Tore Larsson


