Minnesanteckningar från medlemsmöte med Måsnarens
koloniträdgårdsförening
Datum: 20170625
Närvarande:  Se bifogad lista.(En lista gick runt där alla närvarande kunde pricka av sig.)
Ordförande Margareta Lindström informerade medlemmarna om att föreningens kassör har
avgått under dagen. Ordförande informerade vidare att hon erbjudit sig att ta uppdraget som
kassör i föreningen. På styrelsemötet som hölls i anslutning till medlemsmötet utsåg
styrelsen Margareta till kassör. Detta får som konsekvens att föreningen därmed kommer att
vara utan ordförande fram till årsmötet 2018.
Ordförande informerade om att föreningen och dess medlemmar måste hålla de regler som
finns reglerade i olika dokument. Dessa dokument är; arrendeavtal med Södertälje kommun,
våra stadgar, arrendekontraktet samt våra interna ordningsregler. Om vi inte håller oss till de
regler som vi har att förhålla oss till, kan det få som konsekvens att södertälje kommun säger
upp arrendeavtalet med föreningen.
Brännhögarna
Ordförande Margareta informerade vidare om att det är ett stort problem att reglerna för hur
brännhögarna ska hanteras, inte följs utan att människor slänger material mm som absolut
inte får slängas i dessa högar.
Om detta regelbrott fortsätter och att medlemmar äve i fortsättningen lägger sådant som inte
får brännas, kommer Margareta Lindström att köpa in den tjänst som innebär
borttransportering av förbjudet avfall. Denna kostnad kommer föreningen att få stå för vilket
innebär att varje medlem kommer att debiteras. Denna extra avgift måste betalas och är
inget som medlemmar kan motsätta sig.
Miljögruppen
Margareta fortsatte att informera om vikten av att vi sköter vårt område och att vi endast
använder sådant som är bra för miljön. Om föreningen blir ännu bättre på att odla ekologiskt
samt värnar om miljön på ett ännu bättre och korrekt sätt, kan föreningen få sänkt
arrendeavgift till Södertälje kommun.
Medlemmarna säger sig alla vara intresserade av att tänka på hur vi sköter vårt område
miljömässigt.
Därefter berättade ordförande att föreningen behöver skapa en grupp som arbetar mot ett
bättre miljötänk och i förlängningen ett miljöcertifikat.
Ordförande sökte intresse från medlemmarna till denna grupp och de som var intresserade
ombads att skriva upp sig på en lista. Margareta Lindström är sammankallande för denna
grupp.
Syning
Ordförande informerade om att det inte blir någon syn av kolonilotter detta år. Anslag
kommer däremot att sättas upp kring information om vad som åligger varje kolonist. Till
exempel att häckar ska klippas, ogräs på gångvägar ska rensas etcetera.

Många medlemmar meddelade sitt intresse till miljögruppen. Maggan tog på sig att vara
sammankallande för gruppen.

Ordförande avslutade mötet med lottdragning. De lyckliga vinnarna fick varsin biljett som
inträde till Skansen. Därefter blev det allsång ledd av Börje Boman.
Vid tangenterna
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