Minnesanteckningar förda vid Medlemsmöte med Hovsjö
koloniträdgårdsförening
Datum: 
20160416
Närvarande:
Se lista
§1
Öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna samt presenterade medlemmarna i
styrelsen.
§2
Bomnycklar
Styrelsen har bytt ut cylindrarna till hänglåsen till bommarna samt köpt nya bomnycklar till
alla medlemmar till självkostnadspris. Nycklarna kostar 200 kronor styck. Om man inte kan
köpa nyckel den 20160416 eller 20160417 måste man ta kontakt med någon i styrelsen för
att komma överens om tid för köp.
§3
Arbetsgrupper
Några arbetsgrupper är i gång och några är under utveckling. Ordförande uppmanade
medlemmarna att gå med i någon av grupperna.
§4
Arbetsdagar
En medlem undrade över anledningen till att ha vårens arbetsdagar på samma helg.
Förklaringen från styrelsen var att det är många helger på våren som är upptagna av annat
för många av såväl styrelsen och sannolikt många av medlemmarna och att detta skulle
gynna medverkan och uppslutningen från medlemmarna på ett positivt sätt.
§5
Allmänna funderingar och frågor
Ordförande uppmanade medlemmarna att ta kontakt med någon i styrelsen om de har något
att undra över angående arbetsdagar eller något annat.
§6
En medlem undrade var man kan köpa singel. En annan medlem sa att han kunde hjälpa till
med såväl singel som jord. Dessa två skulle utbyta kontaktuppgifter efter mötet.
§7
Heldagsstyrelsemöte
Ordförande informerade om vad styrelsen ska arbeta med på den planerade heldagen för
styrelsemöte. Styrelsen har för avsikt att bland annat arbeta med underhållsplanen.
§8

Val av valberedning
Ordförande informerade om att föreningen måste välja valberedning. Maria informerade om
vad en valberedningen gör, vad arbetet går ut på m.m. Under mötet framkom inte några
förslag på valberedning. De medlemmar som vill arbeta med detta ombeds ta kontakt med
någon i styrelsen.
§9
Bommen
En medlem gav förslag om att flytta bommen. Hen berättade om tråkiga händelser som
enligt denna medlem utspelat sig utanför bommen. Hen hade uppfattningen att denna åtgärd
skulle leda till omöjliggörande av denna typ av händelser. Då medlemmen berättade vad det
var som utspelat sig så uppmanade ordförande medlemmen att polisanmäla denna typ av
händelser . En generell uppmaning gick sedan ut till samtliga närvarande medlemmar, att
polisanmäla om de ser några oegentligheter.
§ 10
Avtackning
Styrelsen avtackade MarieLouise samt Kirsti för gott utfört arbete i styrelsen.
§ 11
Södertälje kommuns detaljplan
En medlen ställde frågan kring Södertälje kommuns planer angående deras detaljplan.
Styrelsen Lovade att ta kontakt med Södertälje kommunangående detta för att skaffa sig
mer information.
§ 12
Avtackning
Styrelsen avtackade avgående valberedning. Kerstin, en av dem som suttit i valberedningen,
berättade att hon upplevt arbetet som valberedare som roligt. Airi berättade att hon har ett
dokumentet angående vilka personer valberedningen har talat med samt vilka besked olika
personer gett till valberedningen.
§ 13
Avslutning
Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.
Vid tangenterna
Helen Gustavsson

