BESLUTSPROTOKOLL fr styrelsemöte för Linnéa Kortenslunds
koloniträdgårdsförening den 29 maj 2017 på expeditionen Linnéa
Kortenslunds Koloniträdgårdsförening
Närvarande: Per Larsson, Mona Starkman, Monica Karlsson, Tove Kotzé,
Catharina Magnusson, Johnny Karlsson

Styrelsen beslutade att:
















varje styrelsemöte ska redovisas i form av ett beslutsprotokoll som publiceras på föreningens
hemsida.
erbjuda lott nr 78 till Eva-Linda Mannesjö, som då blir ny medlem.
till ”Bygglovskontrollant” utse Wim Kotzé. Ersättning per år sattes till 500 kr. Styrelseledamot
Tove Kotzé deltog ej i beslutet.
som ansvarig för affischering i området utse Mona Starkman.
bjuda in föreningens synemän för att diskutera hur årets syn ska genomföras.
upprätta en förteckning över vilka maskiner som föreningen äger och har till utlån, samt vem
(namn och lottnr) som är ansvarig för respektive maskin. Listan ska läggas ut på hemsidan.
Per Larsson ansvarig.
gemensam eldning på parkeringen i samband med städdagar får enbart ske efter att
styrelsen tillfrågats och givit godkännande.
ge Tove Kotzé uppdraget att undersöka hur man kan förbättra områdesskylten med karta,
lottnummer och namn (uppe vid Linneágården).
om vägansvarig utse Peter Lennmo, lott 116. Detta blir hans arbetsåtagande.
utse ytterligare 10 personer som erbjuds att gå kurs i hjärt- och lungräddning. Kostnaden är
500 kr/pers och föreningen står för den kostnaden. Kursdeltagarna ska vara personer som
vistas mycket på koloniområdet, dessutom ska kolonister från områdets tre områden finns
representerade.
vid evenemang när en arbetsgrupp vill ha ekonomiskt förskott för kostnader från föreningen
ska en specificerad budget lämnas in senast 1 mån innan evenemanget för att styrelsen ska
kunna tillstyrka ett förskott.
till år 2018 höja avgiften för värdering till 2000 kr, varav ersättning till värderingsmännen
utgår med 700 kr/värdering och person. Avgiften för administrativa omkostnader i samband
med köp av stuga höjs till 2000 kr. (Avgiften för säljaren i samband med försäljning av stuga
slopas).

Övrig information fr Styrelsen:






Den 14/5 var det informationsträff för anmälda på intresselistan. Ett 20-tal kom.
Lott nr 87 kommer att visas den 1/6 samt den 4/6.
Telefonlistan utanför expeditionen kommer att uppdateras med aktuella namn samt tfnnr.
Monika Karlsson kommer att dela ut stugpärmar till de lotter som ännu inte avhämtat
sina pärmar.
Planering av en ev sommarutflykt till Vallbys friluftsmuseum fortsätter. Per Larsson
ansvarig.



Tove Kotzé rapporterade från vårfesten: Det blev en trevlig och lyckad fest. Överskottet
på 1300 kr tillfaller föreningen. Inför nästa år kommer biljetterna bli ngt dyrare.
 Wim Kotzé undersöker möjligheterna till att installera en diskmaskin i Linnéagården.
Diskmaskinen måste vara såväl energisnål som miljövänlig.
 Vid byggnation på lotten, även vid byggnationer som ej kräver bygglov, ska styrelsen
samt närmaste grannar informeras.
 Föreningens ekonomi är god. Senaste utgifterna är:
o 40 000 kr för vägunderhåll
o 7 000 kr för inköp av jord, sand och grus som är till försäljning till områdets
kolonister. (Utgiften för inköp motsvarar tyvärr ej intäkterna: år 2016 fick
föreningen 3000 kr i intäkter fr försäljning).
 Midsommarlotteriet är igång och säljs av:
Kerstin Keller, lott nr 113
Catharina Magnusson, lott nr 28
Jenny Hammarlund, lott nr 44

Nästa styrelsemöte: måndagen den 19 juni.

