Protokoll från konstituerande styrelsemöte, Linnea
koloniträdgårdsförening, d 21 april 2018 på Linnéagården.
Närvarande: Mona Starkman, Monica Karlsson, Tove Kotzé, Per Larsson, Johnny Karlsson, Rolf
Hansson, Catharina Magnusson

§ 1. Mona Starkman förklarade mötet för öppnat.
§2. Samtliga styrelseledamöter var närvarande.
§3. Till justerare valdes Per Larsson.
§4. Dagordningen godkändes.
§5. Konstituering, enligt nedanstående:
Vice ordförande: Per Larsson
Kontaktperson för Studiefrämjandet: Per Larsson
Ansvarig för föreningens gmail-konto: Tove Kotzé
Ansvarig för föreningens datasystem, bredband och telefoni: Hans Hammarlund
Ansvarig för medlemsmatrikeln: Per Larsson
Ansvarig för intresselistan: Tove Kotzé
Ansvarig för föreningens webbplats: Per Larsson
Stugfogde: Christer Carlsson
§6. Datum för närmaste styrelsemöten: 8 maj samt 28 maj
§7. Expeditionsbemanning, till att börja med:
onsdagen den 2 maj: Roffe kl 19.30-20.30
lördagen den 5 maj: Roffe kl 14.00-15.00
§8. Mötesfrågor
8.1 Informationsskylt vid entrén.
Diskussion om alternativ för en ev skylt vid huvudentrén. Beslöts att ytterligare underlag skall tas
fram till nästa styrelsemöte för att styrelsen då ska kunna fatta ett beslut. Vad som ska beaktas är:
miljö, slitage, klottersaneringsmöjligheter, montage samt total kostnad (kan vi ev få bidrag fr
staden?)
8.2 Föreningens gmail -konto: frågan bordlades.
Övriga frågor:
• Bilaga gällande Årsboken ska skickas till Tina Kaski – Per gör underlag, CM ansvarig för
utskick.
• Mona och Monica gör förslag till fördelning av arvode till styrelseledamöter till möte d 8/5.
• Styrelseledamöternas sekretess poängterades.
• Protokoll från styrelsemöten bör finns i en inlåst pärm på exp.

•
•
•

Tove får i uppdrag att leta upp tidigare protokoll med beskrivning av arbetsuppgifter fr
ansvariga såsom husfru mfl.
”Lasses låda” på exp: behöver han ha den eller skulle den kunna användas till annat?
Johnnys bror erbjuder sig att kostnadsfritt installera jordfelsbrytare i Linnéagården.
Erbjudandet diskuteras mer ingående nästa styrelsemöte.

§9. Nästa styrelsemöte tisdagen den 8 maj kl 18.00 på Linnéagården.
§. 10 Mötet avslutas.
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