pRoroKoLL FöRT vlD HALVAnsrrrörE MED .lÄoeRsntlL soMMARSTAD
onsdagen den 26 juli 2017 KL 18,30 i klubbhuset

§1

3

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen till de närvarande och förklarade mötet öppnat.

§2

Upprop

Upprop förrättades Av 75 röstberättigade var 1B 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
Per Jerling (kol.35)

§6

Mötets behörighet

Dagordning och Kallelse till Halvårsmötet uppsattes på anslagstavlan den 10 juli.

§7

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från årsmötet lästes upp och godkändes.
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§8

Val av 2 repr.l valberedningen

Då ingen valberedning kunde väljas är platserna vakanta tillsvidare.

§9

Arvoden

Punkten Arvoden blev på årsmötet 2017 bordlagd för utredning och beslut på
halvårsmötet 2017
.

Styrelsen delar i dag på ett prisbasbelopp i arvode. ( 44 800 kr)

Mötet beslutade att arvodet skall höjas. Två förslag på hojning presenterades.

1. att styrelsen i arvode delar på ett förhöjt prisbasbelopp. (45 700

2.

kr)

att styrelsen i arvode delar på ett inkomstbasbelopp ( 61 500 kr).

Mötet beslutade att arvode enligt förslag nr

§10

2 skall gälla.

Ekonomi

På vårt sparkonton har vi för tillfället 191 122kr, vattenkonto 133 760 kr och på
"postgiro 22 085 kr.

Utbetalt i år till markägaren for arrende av kolonimar( + grönom räde 252 862 kr samt
skatt för kolonimark + grönområde 49 163 kr.

§11

Behandling av inlämnade motioner

lnga motioner har lämnats in

§12

Ovrigt

-

Stolpe med bom blev lagad ivåras men någon vecka senare blev stolpen med
låskolven på körd och så skadad att bommen inte har kunnat stängas på hela
sommaren. Stolpen kommer att bli lagad under augusti månad.

-

Förslag från styrelsen att bommen skall vara låst dygnet runt för att hindra
obehöriga att köra in å parkeringen. Mötet godkände forslaget.

-

Förslag frän 4.an att vi skall slopa trädgårds tunnorna och istället ha en container
för trädgårdsavfall. Förslaget diskuterades men ett enhälligt möte ville behålla
trädgårdstunnorna.

Sisn.
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-

Det förekommer ständigt att trädgårds aWall ställes i plastpåsar på parkeringen
bland trädgårdstunnorna och även i trädgårdstunnorna. Trädgårdsavfall i plastpåsar
blir ej tömda. Trädgårdsavfall hamnar även i container avsedd for hushållsavfall.

Styrelsen föreslår därför att det skall vara obligatoriskt med trädgårdstunna för
trädgårdsaWallet, En motion om forslaget kommer att skickas ut tillsammans med en
kallelse till ett extra möte den 13 september 2017 kl. 18,30 i Klubbstugan.

-

Kräftskiva anordnas iklubbstugan den 12 augusti anmälan till Timo stuga 1'1. Max
30 personer. Mat och dryck medtages. Anslag uppsatta på grindar.

-

Förslag från mötesdeltagare att öde yta längst mer igång 3 utnyttjas till koloni
eller odlingslott. Styrelsen undersöker möjligheterna och kostnaderna för förslaget.

§13

Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

-El-r.
Anders Rosvall

Per Jeråling
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