BESLUTSPROTOKOLL från styrelsemöte, Linnea
koloniträdgårdsförening, d 18 juni 2018 på Linnéagården.
Närvarande: Mona Starkman, Monica Karlsson, Tove Kotzé, Rolf Hansson,
Catharina Magnusson, Per Larsson, Johnny Karlsson
Styrelsen beslutade att:
•
•
•
•
•
•
•

man subventionerar en föreläsning om trädvård som förläggs till andra halvan av augusti.
erbjuda några åldrade kolonister undantag från arbetsplikten.
föreningen köper in 10 plantor med vresrosor som planteras mellan lott 15 och uthuset, på
föreningens mark och som blir föreningens ansvar.
gruppen som håller i barnaktiviteter får bidrag till sommarens arrangemang: slimetillverkning (200-300 kr) samt att göra sushi (400-500 kr).
ta ner en murken björk vid parkeringen.
det ska arrangeras en extra pubkväll den 23/6 med anledning av VM-fotbollen.
ge Hasse i uppdrag införskaffa en ny dator till biblioteket.

Övrig information från styrelsen:
•

En del kolonister saknar postlåda. De som inte har postlåda får själva skaffa den information
som föreningen vanligtvis lägger i postlådan, ex Linnéanytt.
• Mona och Tove har haft möte med ett TV-produktionsbolag som vill göra en dokumentär om
kolonilivet, en slags fortsättning på dokumentären om Iris koloni. Flera koloniföreningar i
området har fått frågan. Under mötet diskuterade man mycket kring sekretess och hur man
kan skydda de som ej vill medverka i dokumentären, vilket produktionsbolaget hade goda
rutiner för att hantera. Diskussionerna återupptas i höst.
• Mona har haft möte med synemännen. I år bestämde man sig för att kontrollera allt enligt
regelboken. Ingen av synemännen går syn på sin egen lott. All syn är ännu inte slutförd.
• Schema för juli månads aktiviteter:
2/7 naturvandring kl 18.30
3/7 vinprovning
4/7 Per exp. + Tipspromenad.
5/7 vinprovning
7/7 Catharina exp. + After Garden på Linneagården kl 18.30.
8/7 Linneadagen
9/7 Styrelsemöte – Per fixar fika
11/7 Johnny exp. +Tipspromenad
14/7 Sommarting.
18/7 Tove exp.
21/7 Jazzkväll kl 19.
23/7 Styrelsemöte.
25/7 Johnny exp. + Tipspromenad.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

26/7 Studiebesök på Ekens Koloni kl 14.
samt Boule kl 18 alla tisdagar och torsdagar - torsdagar dessutom korvgrillning med läsk.
Arbete med utrymningsskyltar, brandvarnare samt brandfiltar på Linnéagården är snart
slutfört. Kvar återstår att kontrollera brandvarnarna. Förbandstavla till köket på
Linnéagården är beställd.
Klagomål från kolonister på att flera som klipper sina häckar inte tar upp efter sig, utan
lämnar kvar kvistar med taggar som man lätt sticker sig på.
Lott 180 är värderad och lott 9 ska värderas.
Nya medlemmar: Lott 114: Stefan Struvert och Josefin Släryd samt Lott 50: Jannica Southwell
Hela festplatsen, såväl dansbana som byggnad, behöver upprustning men oklart vem som
äger festplatsens byggnader: föreningen eller staden?
Boulebanan är flitigt använd och önskemål om fler bänkar finns.
Föreningen måste hitta en ny flaggningsansvarig.
Styrelsen håller på att titta på att bygga en entréportal vid golfbanans entré.
Föreningen har köpt virke till komposter och fågelholkar som sommarungdomarna ska jobba
med att färdigställa.
De sommararbetande ungdomarna får utföra enklare arbeten hos kolonister.

Nästa styrelsemöte: den 9 juli kl 18.00 på Linnéagården.

