
PROTOKOLL FÖRT VID HALVANSTUöTE MED IÄcTRsnILL SoMMARSTAD 3
onsdagen den 25 juli 2018 KL 18,30 i klubbhuset

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen till de närvarande och förklarade mötet öppnat.

§2 Upprop

Upprop förrättades. Av 75 röstberättigade var 18 närvarande

§3 Fastställande av dagordning

Dagord ningen 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 valdes Birgitta Jerling (kol.35) och
lngegerd Widerberg (kol.27)

§6 Mötets behörighet

Dagordning och Kallelse till Halvårsmötet uppsattes på anslagstavlan den 1 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 Ekonomi

På vårt sparkonton har vi för tillfället 211 122 kr, vattenkonto 1 10 751 kr och på
postgiro 66734 kr. I kassan 17 800 kr.

Utbetalt i år till markägaren för arrende av kolonimarft + grönom räde 257 13g kr samt
skatt för kolonimarfu + grönomräde kr.21 764 kr,

§11 Behandling av inlämnade motioner

lnga motioner har lämnats in

§12 Övrigt

- Enligt Kristian förekommer det att kolonister grillar med ved. Enligt våra
ordningsregler punkt 3 är "all eldning så väl inomhus som utomhus absolut
forbjuden". Föreslår att styrelsen informerar om detta och säger till de som blir
påkomna att inte grilla med ved.

(l dag har Länsstyrelsen meddelat att från och med kl. 16,00 och tillsvidare råder
totalt eldnings och grillnings förbud i Skåne på grund av den extrema torkan och
värmen.)

- Kristian fÖreslår att man inom föreningen ordnar någon bussresa med liten buss.
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- Det står nästan alltid trädgårdstunnor på cementplattan" Man hämtar inte hem
tunnorna efter tömning och man ställer ut tunnor flera dagar innan tömning. Det ser
inte trevligt ut med alla dessa tunnor och de blir också använda av lata kolonister och
andra till att kasta skräp i. Vi vill ha bättre ordning.

Mötet enades om och beslutade att anslag skall sättas upp med texten :

Trädgårdstunna får ställas ut på parkeringen på cementplattan
n för tömni udda v

Trädgårdstunnan skall hämtas senast på onsdaqen efter
tömninqen. Hämtas inte tunnan hem i tid eller sätts ut förtidiqt
kommer vi i förekommande fall att debitera ägaren 200 kr.

- På cykelbana kör ofta två motorcyklar från fyran. Det är väldigt störande.
Motorcyklarna parkeras på eller utanför koloni. Mötet ansåg att motorcyklarna skall
parkeras på parkeringen eller gatan och om man skall köra in till kolonin skall man
köra på Nils Anderssons väg inte på cykelbanan. Mötets åsikt skall delges furan.

- Sven kol" 70 som varit med i foreningen länge minns från tiden då nya fyran kom till
att Nils Anderssons väg och tvär gångarna skulle var infarts vägar för trean till gång
4,5,6 och 7. Nu har kolonister på fyran ställt ut hinder. Måste diskuteras med fyran.

§13 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Göran Liljekvist Birgitta Jerling lngegerd Widerberg
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