
Minnesanteckningar från Måsnarens koloniträdgårdsförening  
Datum: 20180311 
Närvarande: Se särskild närvarolista  
 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 
 
Dagordningen fastställdes  
 
Miljöarbetet 
Elisabet Örtenberg Lönn informerade om hur långt miljöarbetet har kommit 
Hon berättade bland annat att föreningen måste ha en studiecirkel. Detta är ett krav från 
Koloniträdgårdsförbundet, om vi ska kunna uppnå miljödiplomering. 
Tanken är i nuläget att få igång studiecirkel under april månad 
De medlemmar som önskar få mer information om studiecirkeln kan få det via mail eller 
direkt av Elisabet och/eller Maggan. 
Det är Studiefrämjandet som har material som behövs för att kunna genomföra denna 
studiecirkel. 
Det är Koloniträdgårdsförbundet som gör inspektion och bedömer om föreningen har gjort 
det som de har sagt att de ska göra. 
 
Ny tjänst, ev 
Södertälje kommun har lagt ett förslag; kommunen planerar samt undersöker om de kan 
tillsätta en tjänst som skulle kunna stödja olika koloniområden samt kunna utföra kontroller 
på koloniområden, vid behov. 
 
Experter 
Föreningen kommer att bjuda in olika experter som kan hjälpa oss att komma igång med 
olika saker, till exempel kompostering. 
Miljöarbetet kommer att bli möjligt genom att ha återkommande möten. 
Det kommer i första vändan att bli 5 tillfällen, lördag em. Förslag att studiecirkeln startar 
första lördagen efter påsk, preliminärt den 14 april 2018. 
Studiefrämjandet har satt upp en kravlista, det finns således olika krav för att få kalla det en 
studiecirkel. Det krävs minst 9 studietimmar men dessa kan vi i föreningen fördela på det 
sätt som passar oss bäst och vi kommer att bestämma detta gemensamt. 
Lokal: Föreningen bestämde att studiecirkeln ska hålla till i klubbhuset.  
Elisabet skickade runt en lista där intresserade medlemmarna fick anteckna sig. 
 
Klubbhuset 
Marianne Cederlund tackade styrelsen för förtroendet med att få ansvara för renoveringen 
av klubbhuset. Marianne meddelade att 17 stycken medlemmar har svarat henne på den 
förfrågan hon skickat ut, inför dagens möte. Det vill säga anmält sig till att arbeta med 
klubbhuset. 
Marianne kommer att ringa alla de som har anmält sig. Vid samtalet kommer Marianne att 
fråga dem vilka redskap som respektive medlem behöver. 
Färgen inhandlas på en butik i Södertälje, Södertälje färghandel, som ge 25 % rabatt på 
såväl färg som övrigt material, bland annat små plasthinkar. 



Marianne frågade de närvarande om de anser att det behöver köpas in en arbetsplattform 
som medlemmar kan stå på. 
Medlemmarna kommer att få arbeta två och två, detta för att arbetet ska bli varierat. 
Södertälje färghandeln kommer att göra studiebesök hos oss på kolonin för att kunna ge oss 
råd. 
Det är styrelsen som beslutar vilken färg klubbhuset ska ha. Det ska enligt expertråd vara en 
så diskret färg som möjligt. 
Marianne meddelar att det vid alla arbetstillfällen kommer att serveras till exempel korv vilket 
några av medlemmarna kommer att ordna. 
Arbetet med att skrapa och tvätta beräknas starta i maj. Arbetet med målning startar 
förhoppningsvis i juni. Marianne har inspekterat huset och meddelar att det inte verkar finns 
något ruttet på/i fasaden. 
Arbetstimmar kommer att räknas men sannolikt kommer medlemmarna att behöver göra 
ytterligare timmar. 
Inget bygglov behövs för att byta färg.  
När Södertälje färgaffär kommer på besök till oss, ska vi ta ställning till vilka färger vi 
kommer att ha att välja mellan. 
Medlemsmötet anser att taket måste åtgärdas. Styrelsen tar dock beslutet.  
Marianne meddelade att en Offert finns, denna lämnades till styrelsen som granskar den. 
 
Information kring en ny EU lag. 
Föreningen måste följa GDPR. 
 
Maggan meddelade anledningar till att föra register i föreningen. 
Styrelsen för medlemsregister för: 
Styrelsen behöver uppgifter till medlemsregistret så att medlemmar kan kontaktas kring 
föreningens verksamhet. 
Styrelsen använder även uppgifterna för att rapportera till riksförbundet. 
Styrelsen använder sig av Visma E-ekonom för styrelsens bokföring. 
 
Maggan informerade om de aktiviteter som medlemmarna tidigare har föreslagit.  Maggan 
har skapat en lista av alla dessa förslag. På varje medlemsmötet kommer denna lista att 
finnas så att medlemmarna  kan skriva upp vad de kan göra. 
 
Medlemsmöten som infaller på fredagar,  startar kl 18. 
Medlemsmöten som infaller på lördagar startar kl 13 
Jimmy Engman lägger ut information om detta på hemsidan. 
Arbetsdagar för 2018 kommer att hållas 
21 och 22 april samt 29 och 30 september. 
Övriga datum är 19 maj, 15 juni, 17 augusti 
 
Ragnhild Borg och Marianne Heldt har tagit på sig att vara ansvariga för klubbhuset samt 
uthyrning av detsamma. 
 
Ordförande avslutade mötet och tackade alla som kommit. 
 



Helen Gustavsson förde anteckningar 
 
 


