Minnesanteckningar vid medlemsmöte, Hovsjö koloniträdgårdsförening
20161016
Närvarande, se separat lista.
Charlotta hälsade alla hjärtligt välkomna och inledde mötet.
De ledamöter från styrelsen som var närvarande presenterade sig lite kort. Så även
festkommittén samt de två som är klubbhusföreståndare, sade några ord om sina
arbetsuppgifter.
Vår förvaltare Lennart blev också presenterad.
Charlotta informerade om att styrelsen påbörjat en underhållsplan. Hon presenterade sedan
Johannes som har fått i uppdrag av styrelsen att vidareutveckla planen. Johannes fortsatte
presentationen av denna plan. Han informerade bland annat om de 20 punkter som är
nedtecknade och som enligt Johannes är behövliga för att få denna fina förening att fungera.
Underhållsplanen är ett internt dokument som styrelsen har tillgång till samt ansvar för.
Planen och dess olika punkter har vid ett flertal styrelsemöten livligt diskuterats, kunde
Charlotta intyga.
Helen och Peter informerade om de olika arbetsgrupperna. Några arbetsgrupper är redan
igång, vilket är väldigt bra. Andra grupper ämnar styrelsen att avskaffa med förevändning att
mycket av det arbete, som dessa grupper skulle ha ombesörjt, redan utförs på de
gemensamma arbetsdagarna. Styrelsen har vidare identifierat tre grupper som de önskar att
medlemmarna prioriterar så att de kan komma igång snarast. Dessa grupper är;
“byggruppen”, “blommor vid klubbhuset” samt “certifieringsgruppen”. Styrelsen tar tacksamt
emot namn till dessa grupper.
Vid intresse, ta kontakt med någon i styrelsen och tala om vilken grupp du har intresse för.
Styrelsen har för avsikt att även räkna tid för utfört arbetet i de olika arbetsgrupperna till de
timmar som alla årligen är tvungna att utföra.
Charlotta informerade om att föreningen behöver två, helst tre valberedare. Hon gav sedan
ordet fritt. Charlotta informerade, efter förfrågan, om vad arbetet som valberedare innebär.
Medlemmarna ställde frågor och fick dessa besvarade.
Några av medlemmarna menade att det även behövs fler förvaltare. Frågan kom sedan upp
vem/ vilket externt företag styrelsen ämnar anlita för att utföra nödvändigt arbete, i det fall vi
inte kan engagera fler medlemmar som kan fungera som förvaltare. På detta fanns vid tiden
för mötet inte något konkret svar att ge. Medlemmen som ställde frågan erbjöd sig att åta
sig en del av de arbetsuppgifter som ingår, då man åtagit sig att fungera som förvaltare.
Mötet utsåg efter en stund tre stycken valberedare; Det blev Maarit Modlitba, Marianne
Cederlund samt Ingrid Lundholm.
En medlem hävdade att föreningen har rätt att distribuera listor på alla medlemmars
telefonnummer samt emailadresser.
Medlemmarna önskar att styrelsen skickar ett mail till alla medlemmar. Detta för att
medlemmarna ska kunna nå varandra.

En annan medlem ställde frågan om hur man kan nå de olika ledamöterna i styrelsen.
Svaret blev att det går utmärkt att ringa ordförande Charlotta, hon är tillgänglig på telefon de
flesta av veckans dagar. För övrigt hänvisade styrelsen att använda föreningen e-mail.
Denna mailbox avläses kontinuerligt.
En medlem ställde en fråga om biodling. Charlotta svarade genom att läsa upp det brev som
ska skickas till den person detta gäller.
En medlem informerade då om en alternativ lösning till att eventuellt kunna ha biodling på
vårt område. Denna medlem tog på sig att kolla upp detta med en sk ambulerande biodling.
Ordförande tackade sedan alla för väl utfört arbete under dagen samt för deltagande på
mötet. Efter detta gav vi alla festkommittén en stor applåd för den utsökt smakrika, heta,
röda soppan vi alla fick inmundiga.

Vid tangenterna; Helen Gustavsson

