Minnesanteckningar för vid medlemsmöte
Datum: 20180421
Närvarande: se särskild lista
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Övriga punkter
En punkt angående gemensamt midsommarfirande lades till
De delar av styrelsen som var närvarande, presenterade sig
Information gavs om nya medlemmar.
Lars Bengtsson, stuga 24 tog på sig att vara flaggansvarig
Valberedning
Charlotta Tempelman stuga 121, Okeen Shamuon, stuga 65, Anita Hage stuga 54 tog på sig
uppdraget att vara valberedning.
Information angående betalning av fakturor.
Sekreteraren informerade om hur man måste gå till väga då man betalar de fakturor som
styrelsen skickar. Det är varje medlems ansvar att skriva det fakturanummer som står på
fakturan.
Ansvarig för studiecirkeln samt ordförande informerade
Studiecirkeln kring miljöcertifiering är igång. I nuläget är cirkeln fulltecknad, 15 medlemmar.
Alla kolonister måste har en kompost på sin lott.
Enligt våra styrdokument måste vi odla ekologisk.
Det kommer anslås på anslagstavlan samt på toalettdörrar angående vilka produkter som
det inte är tillåtet att använda.
Medlemmarna uppmanades att gå in på nätet för att skaffa sig mer kunskap, eller att fråga
någon annan på området som kanske vet.
Ulf Nilsson kommer 20180615 kl 18, till klubbhuset och håller föreläsning om kompostering.
En medlem gav som förslag att vi endera använda nedbrytbara engångsmaterial eller att det
utses någon medlem att ansvara för diskmaskinen, under de gemensamma arbetsdagarna.
Pallkragar
Föreningen har köpt in ett antal pallkragar.
De brännhögar samt komposthögar som funnits har nu stängts av förvaltarna,.
Vid årets syning kommer särskilt medlemmarnas kompostering att kontrolleras.
Färg till klubbhuset
Styrelsen informerade om den färg den valt till klubbhuset.

Många medlemmar behövs för att utföra jobbet med ommålningen. Arbetet räknas som
arbetstimmar men varje medlem får räkna med att göra fler arbetstimmar än normalt.
Marianne Cederlund leder och fördelar detta arbete.
Avprickningslistan
Alla medlemmar måste ta ansvar för att anmäla sig när man kommer samt ansvara för att
avanmäla sig när man går.
Info om avfallspåsar
Dessa finns bland annat att hämta på toaletterna
Den gröna påsen används för matkompost.
Övriga påsar används för brännbart.
Övrigt; plast, glas, kartong, metall, ska varje medlem ta ansvar för att föra till
återvinningsstation.
Övrigt; bräder, farligt avfall med mer ska varje medlem föra till någon återvinningscentral.
Ordförande jobbar på att medlemmarna ska få möjlighet att skaffa ett kort som ger tillgång till
återvinningscentralen i Södertälje.
Kallelse till extra årsmöte har gått ut.
Medlemmar som mottog detta vid dagens möte, prickade av sig på en lista anordnad för
detta ändamål.
Affischer angående detta extra årsmöte kommer att sättas upp.
De som inte har mottagit kallelsen på något av medlemsmötena, kommer att få det
hemskickat.
Midsommarfirande
En medlem tog på sig att vara ansvarig för midsommarfirande.
Hon bedömer att ytterligare fem behövs för att ordna detta. Följande medlemmar anmälde
sig direkt vid mötet.
Elisabet nummer 11
Carina nummer 28
Eva nummer 33
Lars Bengtsson nummer 54
Jimmy ordnar musiken
Ordförande sätter upp ett anslag om hur de som är intresserade kan anmäla sig till Charlotta
Tempelman.
Lämpligast anmäler man sig via mail.
Marianne Heldt och Ragnhild Borg ansvarar för uthyrning av klubbhuset. Styrelsen har
redigerat reglerna samt att kostnaden för att hyra klubbhuset har höjts.
Förvaltaren från södertälje kommun som ansvarar för vårt område har varit på besök.
Det stora trädet kom upp till diskussion. Det är föreningens ansvar med alla träd på området,
Det sly med mera som fälldes av kommunen för två år sedan kommer den inte att ta hand
om.

Vägen som leder ner till vår område kommer att få namnet: Stugvägen 1.
20180502 kommer detta att tas beslut på.
Ordförande informerade om att föreningen har fått en stödmedlem, Börje Bohman.
Marja Jakonen lämnade nycklar till klubbhuset.
Rauni Hagsberg lämnade nycklar till klubbhuset.
Margareta Lindström mottog dessa nycklar
Mötet avslutades
Vid tangenterna
Helen Gustavsson

