
BESLUTSPROTOKOLL från styrelsemöte, Linnea 

koloniträdgårdsförening, d 19 november 2018. 
 

Närvarande: Mona Starkman, Monica Karlsson, Tove Kotzé, Rolf Hansson, Catharina 

Magnusson, Per Larsson 

 

Styrelsen beslutade att: 

• bifalla miljö- och odlingsgruppernas önskemål om att slås samman till en grupp. Den nya 

gruppen kommer att kallas; Miljö- och odlingsgruppen.  

Tanken är att sammanslagningen ska stärka föreningens miljöarbete. Inför nästa år kommer 

arbetet inom denna grupp att intensifieras. Följande insatser kommer att göras: 

 

1. Ett kort informationsmaterial om gruppens arbete kommer att distribueras till 

föreningens samtliga medlemmar. 

2. Nya kolonister kommer att få en personlig inbjudan till ett informationsmöte.  

3. Fortsatt arbete med miljödiplomeringen. Just nu innehar föreningen silvernivå och 

målet är att behålla den nivån. En handlingsplan kring detta arbete kommer att 

upprättas. 

4. Sammanställningen av en lista över kulturväxter. 

5. Årsboken kommer få temat ”Hållbarhet och miljö”, vilket kommer att synas i såväl 

dess titel som innehåll. Den kommer att innehålla texter om gruppens nuvarande, 

men också planerade framtida, arbete.  

6. Föreläsningar om hållbarhet och miljö kommer att arrangeras. 

 

Styrelsen föreslår ytterligare insatser, såsom att: 

1. Linnéadagen blir en skördemarknad då allt som säljs är ekologiskt. 

2. den uppskattade Tipspromenaden innehåller en ”hållbarhetsfråga” vid varje tillfälle. 

3. föreningens miljöhäften uppdateras. 

4. man gör en översyn av Linnéagårdens – och föreningens övriga - användning av 

certifierade produkter, både vad det gäller livsmedel och rengöringsprodukter. 

5. man gör en översyn av föreningens färg- och byggnadsmaterial så att det är 

miljövänligt. 

6. möjligheter för föreningen att ha en äng, eventuellt i samverkan med stadsodlare, 

sonderas. 

 

Styrelsen välkomnar och kommer att stödja ytterligare aktiviteter eller föreläsningar om hållbarhet 

och miljö. 

 

Information fr Styrelsen:   

• Tågordningen kring byggnadslovsansökan är följande: 

1. Läs information på föreningens hemsida, alt i den kolonipärm som ska finnas hos varje 

lottägare. 

2. Gör ansökan till föreningen, som behandlar ansökan. 

3. Vid godkännande från föreningen: skicka ansökan vidare till byggnadskontoret. 



• Årsmöte 2019 

Den 27 april är det föreningens årsmöte. Kl 12.00 serveras kaffe med fikabröd, allmän information 

avges kl 12.30 och årsmötet startar kl 13. 

 

• Medlemsmatrikeln 

Medlemmar har själva ansvar för att meddela ev adressändringar så att matrikeln hålls uppdaterad. 

Föreningen lämnar inte ut medlemsmatrikeln till dess medlemmar.  

 

• Kontaktpersoner vid inbrott 

Danne, område 3 

Lars, område 2 

För område 1 saknas ansvarig vid skrivande av detta beslutsprotokoll. 

Föreningens huvudkontakt och kontaktperson gentemot polisen är Lars Holmgren, område 2. 

 

• Kalendarium för säsong 2019 

19/4 Påsk-pub 

27/4 Årsmöte 

11/5 Vårstädning 

OBS! Eldning v. 18 el 40.  Föreningen har endast eldning vid ett av dessa tillfällen och 

Styrelsen meddelar vilken som gäller. Information om regler för eldning kommer att 

läggas ut på hemsidan.  

16/5 Fågelskådning 

25/5 Vårfest 

7/6 Pingst-pub 

9/6 Vårsalong 

16/6 Loppis 

17/6 Canasta-spel, måndagar 12.30-15.30 

21/6 Midsommarfirande 

26/6 Tipspromenad 

29/6 After Garden – pub 

1/7 Canasta-spel 

3/7 Tipspromenad 

7/7 Öppen trädgård 

10/7 Tipspromenad 

13/7 Sommarting 

20/7 Pub/musikkväll 

22/7 Canasta-spel 

5/8 Canasta-spel 

7/8 Tipspromenad 

10/8 Kräftskivan 

17/8 Pub med Skywalker 

24/8 Linneádagen: Skördefest 

2/9 Canasta-spel 

7/9 Ljusfest 

13/9 After season: sista puben 

6/10 Höststädning 

OBS! Ytterligare programpunkter kan tillkomma. 

 



• Styrelsens föreslår följande arvode/ersättning 2019 till styrelse och ansvariga: 

Lars (vägmästare)  9000 kr 

Kristin (blommor)  1000 kr 

Christer (stugfogde)  3000 kr 

Irene (husfru)   3000 kr 

May-Liis (årsmötet)  1000 kr 

Wim (byggnadsansvarig)  2000 kr 

Jenny (bi-gruppen)  1500 kr 

Hasse (datorer)  1500 kr 

Åsa (sophantering)  3000 kr 

Tove (intresselistan)  3000 kr 

Kerstin (arbetsåtagande)  1500 kr 

Roffe (arbetsåtagande)  1500 kr 

Kenta (vatten)   1000 kr 

Lasse (vatten)   1000 kr 

TOTALT   33 000 kr 

 

STYRELSE 

Ordförande    11 000 kr 

Kassör   11 000 kr 

Sekreterare   10 000 kr 

Vice ordförande  9000 kr 

Ledamöter   3000 kr 

Suppleanter   3000 kr 

Revisorer   3000 kr/p 

Valberedning    500 kr/person 

Dessutom utfaller 350 kr per ledamot vid varje deltagande i ett styrelsemöte. 

TOTALT   92 000 kr 

 

 

Nästa styrelsemöte: den 28 januari kl 19. 


