Minnesanteckningar vid medlemsmöte Måsnarens koloniträdgårdsförening
Datum: 20180929
Närvarande: Se särskild lista
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna
Mötet inleddes med att ordförande tackade alla för deras stora insatser under dagen samt
ett stort tack till Bulut för allt bröd han har skänkt till föreningen.
Information om grannsamverkan
Grannsamverkan innebär att medlemmarna hjälps åt att hålla koll.
Ordförande har sökt kontakt med polisen för att få mer information kring detta.
Medlemmarna visade stort intresse och kontaktpersoner efterfrågades. Det krävs flera
stycken som kan vara kontaktperson. Åsa Cigel samt Lasse Bengtsson anmälde sitt
intresse.
Ordförande fortsätter att söka information från polisen. Mer information kommer till
medlemmarna på mail.
Information om avfallshantering.
HIttills har det fungerar dåligt. Några har slängt det som absolut inte får slängas.
Medlemmarna visade stort intresse av att detta ska kunna fungera bättre.
Styrelsen tar kontakt med Telge återvinning för att se om det är möjligt att bli av med; glas,
kartong, plast och papper. Mer information kommer till vårens medlemsmöte.
Mer info
Styrelsen ska vidare kolla upp kring vad som gäller för dem som abonnerar på hämtning av
trädgårdsavfall. Viss information fanns att läsa om detta vid sittplatserna. Ordförande
kommer även i denna fråga att skaffa mer information.
Medlemmarna fick i uppdrag att:
-Komma med förslag på hur föreningens ska hantera 40-årsjubileet.
-Mentorskap, hur skulle det kunna fungera?
-Utvärdering av hur året som gått har varit.
Styrelsen samlade efter mötet in dukarna. Informationen och åsikterna från medlemmarna
kommer bland annat att användas för verksamhetsberättelsen.
Föreningen kommer att få besök av Ulf Nilsson från förbundet. Han kommer att godkänna
föreningen för certifiering.
Valberedningen informerade om sitt arbete. De medlemmar som önskar arbeta i styrelsen
kan anmäla sitt intresse till valberedningen.
Det finns en utbildning för styrelsearbete. Alla som är intresserade av styrelsearbete får gå
kursen.
Vattnet stängs av när det blir kallt.
Roger har en ponton som kan läggas i vattnet som badbrygga.
Harriet Andersson tar kontakt med Södertälje kommun för att kontrollera vad som krävs för
att lägga denna ponton i vattnet
Medlemmarna uppmanas att hålla undan invasiva växter.

Maria Glemme stuga 36 kom med ett förslag att ha en sluten grupp på Facebook. Maria tar
ansvar för denna. Maria informerar ordförande som skickar ett massmail till alla medlemmar.
Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.
Helen Gustavsson skrev dessa anteckningar

