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Södra Koloniföreningens föreningsmöte lördag 15 september 2018 

Plats: Logen på festplatsen 

Tid: 13 – 14.30 

Protokoll 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande Ann-Charlotte Parmkrans hälsar de närvarande välkommen och förklarar 

höstens föreningsmöte öppnat. 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande för mötet väljs Per Thelin 

Till sekreterare för mötet väljs Britt-Marie Westman 

§ 3 Val av justerare, tillika rösträknare 

Till justerare, tillika rösträknare för mötet väljs Eva Åström och Ulla-Britt Lindgren. 

§ 4 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkännes 

§ 5 Fastställande av röstlängd 

Undertecknad deltagarlista (63 deltagare) 

§ 6 Ekonomi 

Kassör Maria Andersson informerar att ekonomin ligger bra till mot budget. 

§ 7 Val av revisor och revisorssuppleant 

Till revisor på 2 år väljs Monica Rönnlund och till revisorssuppleant på 1 år väljs Eva-Maja 

Hallenberg 

§ 8 Medlemskap i Koloniträdgårdsförbundet 

Kassör Maria Andersson informerar om vad som ingår i medlemskapet i 

Koloniträdgårdsförbundet. Kostnaden för medlemskapet är 85 000 kr per år. Styrelsen har 

undersökt om förmåner som ingår kan köpas billigare på annat håll. Medlemmarna får 

tidskriften Koloni trädgården, som utges fyra ggr per år. Övriga förmåner gäller försäkringar 

för föreningen. Styrelsen föreslår att gå ur förbundet. 

 Efter diskussion beslutas att bordlägga frågan då oklarheter råder om beslut kan fattas 

under gällande omständigheter. 
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§9 Information från styrelsen 

Uthyrning av festplatsen – Sommarens uthyrning till M. Finell, Around the clock production 

AB har fungerat bra och inbringat 24 000 kr till föreningen för fyra kvällar med dans och 

underhållning. 

Styrelsen kommer att ha ett uppföljningsmöte med arrangören. 

Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att höja hyran av festplatsen till 3000 kr per dygn för 

utomstående. 

21 besiktningar och 17 överlåtelser har skett under året 

Försäkringar har uppdaterats gällande byggnader 

Vattenfalls arbete med kraftledningen har genomförts och ett avtal mellan Vattenfall och 

Gävle Kommun ska skrivas om regler som gäller i anslutning till denna. 

Vattenförbrukningen har varit hög under sommaren och vattengruppen har gjort ett stort 

arbete med att undersöka om det finns läckor i vattennätet. Anläggningen är ålderdomlig 

och det bör påbörjas nyinvesteringar. Medlemmar uppmanas att vara uppmärksam på 

vattenförbrukning. Information ges om vattenavstängningen som sker den 6 oktober. 

Förråd i ladan har byggts om, tidigare har en flistugg stått där och styrelsen har uppfattat 

att den används mycket sporadiskt. En diskussion uppstår om den ska finnas kvar. Frågan 

bordlägges. 

Nya möbler har köpts till caféet. 

22 byggärenden har beviljats under året. 

Parkeringen vid festplatsen. En överenskommelse har träffats med Vattenfall om att skrapa 

bort växtlighet på parkeringen. En bom kommer att sättas upp under vintermånaderna för 

att undvika långtidsparkeringar av obehöriga. 

Investeringar. Det finns ett stort behov av investeringar nästa år. Bl.a behöver ladan lyftas, 

och scenen förstärkas. Golvet i caféet behöver läggas om och förstärkas. Toaletter vid 

Holmströms väg rustas och göras mer handikappvänlig. Sexkantshuset beräknas klart under 

våren 2019. 

Nya arrendeavtal har utarbetats för att stämma överens med stadgarna och vara juridiskt 

hållbara. Alla medlemmar ska skriva nytt avtal och tider för detta kommer att finnas på 

anslagstavlor och hemsida. 

Till årsmötet kommer ett förlag om att höja årsavgiften. 

Midsommarfirandet genomfördes på traditionellt sett. Om fest ska ske i fortsättningen 

måste flera delta i planeringen och genomförandet. Intresse kan anmälas på lista. 

Tillsyn av lotternas skötsel enligt stadgarna, har genomförts av styrelsen. Ett önskemål är 

att intresserade medlemmar deltar i inpektionerna. 
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Höststängning- Vattnet kommer att stängas av den lördagen 6 oktober samma dag som 

höststädningen. OBS! Följ instruktioner på anslagstavlor och hemsidan. 

Odlingslotterna återgår till föreningen när en odlare avslutar sitt arrende. Intresse av 

odlingslott kan anmälas till styrelsen som fördelar odlingslotterna efter kölista. 

Sopsortering av plast och metall. Ett önskemål har inkommit från en medlem om att utöka 

sopsorteringen. Styrelsen ska träffa Gävle återvinning för utvärdering av framtida behov  

§ 9 Övriga frågor 

Inga övriga frågor är anmälda 

§10 Mötet avslutas 

Ordförande tackar deltagarna och avslutar mötet med att och bjuda in till cafét och lotteri 

samt påminna om kvällens knytkalas och hälsa alla välkomna. 

 

 

 

Per Thelin    

Ordförande    

 

 

Britt-Marie Westman 

Sekreterare 

 

 

Ulla-Britt Lindgren   Eva Åström 

Justerare    Justerare 

 

 

 

 


