Minnsanteckningar förda vid Måsnarens koloniträdgårdsförenings medlemsmöte,  fredagen den 15 juni 2018 kl 18 - 20.

Närvarande:  Se bilaga.

§ 1  Mötets öppnande
     Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade Ulf Nilsson från Koloniträdgårdsförbundet välkommen.

§ 2  Ulf Nilsson var inbjuden för att närmare informera om miljödiplomeringen.  Vad som fordrades för att få  guld-,  silver- eller  bronsdiplom.
För närvarande finns tre stockholmsföreningar som är gulddiplomerade.
Information gavs om vilka miljökrav som fordrades av medlemmarna för att få dessa diplom.
§ 3 Miljöpolicy
Elisabet Örtenberg redogjorde för vår miljöpolicy,   bakgrund,  nuläget samt målsättningen.
Elisabet hänvisar till vår hemsida under punkten: Miljö.

§ 4  Hushållsavfall
Elisabet  visade på det avfall som lagts felaktigt i avfallspåsarna.


§ 5  Tipspromenad  -  priser
Först pris fick Ingrid Lundholm,  andra priset gick till Susanna Kivi och det tredje priset gick till Anita Hage.


§ 6  Fest för att fira att huset är färdigmålat
Den 17 augusti blir det invigning av klubbhuset.  Marja föreslår att vi samtidigt kan ha knytkalas och äta kräftor.

§ 7  Timmar för utfört arbete på  klubbhuset ska anmälas till    info@masnarenkoloni.se

§ 8  Byggregler/ombyggnader ska meddelas styrelsen före start.

§ 9  När man  betalar sin räkning till föreningen är det viktigt att
 ange fakturanumret som står på räkningen.

§ 10  Trädgårdsavfall  (från vecka 16 till vecka 45)
Det är möjligt att skaffa trädgårdsabonnemang. Då får man ett sopkärl på 370 liter märkt "trädgårdsavfall". I den kan  man slänga allt komposterbart material som inte väger för mycket.    Kostnad:  tömning 15 ggr var 14:e dag  918 kronor.   Extra tömning  420 kronor.

§  11   Marianne C. gav en rapport om målningen av klubbhuset.
Marianne framhåller Lennart som ett stort stöd

§ 12  Yvonne ger Lennart en "upplevelsepresent"  som ett tack för ett fantatiskt arbete
med målningen av klubbhuset.

§ 13 Ordföranden tackade för sammanträdet och påminde om eldningsförbudet som gäller
från 17 maj kl 15 och tills vidare.

Vid pennan: Eva Sköld



