Protokoll från Höstmöte med Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne.
Plats:

Föreningshuset

Datum:

2017-10-08.

Närvarande: Medlemmar från 33 stugor med sammanlagt 45 kolonister.
§1

Mötet öppnades av ordförande, Maria Ahlén som hälsade medlemmarna
välkomna. Hälsade också nya medlemmarna Bertil och Ulla Nilsson stuga 10
välkomna.

§2

Som ordförande för mötet valdes Maria Ahlén.

§3

Som sekreterare för mötet valdes, Kaisa Högfeldt.

§4

Fastställande av röstlängd godkändes.

§5

Som protokolljusterare tillika rösträknare valdes, Birgitta Schödin och Kerstin
Wallménius.

§6

Dagordningen godkändes, tillika om kallelse skett i behörig ordning.

§7

Ekonomi. Christina Sundvall informerade att vi har 170.000 kr på
placeringskontot och 1800 kr på bankgirokontot. Föreningen har bytt bank från
Nordea till Swedbank och nu har vi endast bankgiro. Beräknad årsförbrukning
av el kommer att minska med 1683 kilowattimmar mot förra året. Påminde att
årsavgiften skall vara inbetald senast 31 mars 2018. Viktigt att de som vill
delbetala meddelar detta till kassören.
Mötet godkänner den ekonomiska rapporten.

§8

Val av 2 st arbetsledare yttre för nästa säsong. Styrelsen har beslutat att
arbetsledare skall utses på Höstmötet så de har möjlighet att ta fram förslag
som presenteras på Årsmötet. Förslag på arbetsledare är Alf Thunell och Åke
Gustavsson. Mötet väljer föreslagna personer på 1 år.

§9

Val av Loppisansvariga för nästa sommar. Förslag finns på Ann-Charlotte Hall
Eriksson och Helene Janson. Mötet väljer föreslagna personer och de får själva
bestämma om vi skall ha en eller två dagar.

§10

Val av arbetsgrupp för sillfesten nästa sommar. Förslag finns på Maria Ahlén,
Elisabet Erikson och Christina Sundvall. Mötet väljer föreslagna personer.

§11

Fastställande av arbetsgrupp som jobbar vidare med att hålla skördefest
hösten 2018. Mötet ger mandat att jobba vidare till Anne Sundström, Linda
Frisell, Catharina Henningsson, Margareta Sjöstrand, Ann-May Brodén,
Christina Norbäck-Lager, och Claes Andersson.
Förslag på datum är 15-16 september. Vi får kontrollera att inte Alsters
Herrgård har höstmarknad den helgen. Förslag från styrelsen är att inga
arbetstimmar utgår för denna aktivitet.

En första information om festen och lite förslag på aktiviteter:
Det är till för allmänheten och för medlemmarna samt deras nära.
Medlemmarna hjälpa till så mycket som möjligt.
Gruppen kommer att gå runt och prata med medlemmarna om det finns något
de vill delta med.
De som säljer under KRUT kan vara vid sina stugor och sälja om de vill.
Övriga som vill sälja bestämmer själva vad de vill sälja.
Göra aktiviteter för barnen som ex fiskdamm m.m.
Loppis. Även ta kontakt med andra föreningar om de vill sälja sitt och får då
betala för ett bord.
Baka bröd utomhus, grilla korv, göra paj och soppa, kaffe och kaka m.m.
Laga mat av det vi odlar.
Önskemål att få odla i pallkragar.
Pengar är sökt från förbundet.
Hoppas alla tänker till och en förslagslåda kommer att finnas i föreningshuset
där alla kan lägga sina förslag.

§12

Övriga ärenden och frågor.
KRUT. Styrelsen informerade att utställarna får ha föreningshuset till
förfogande och de får tillsammans med arbetsledarna prata samman om
nödvändig förberedelse.
Tusen trädgårdar är nästa sommar den 1 juli. Inger Nordell har avsagt sig
ansvaret för tusen trädgårdar och öppen trädgård. Kommer heller inte längre
att ansvara för att föreningen anmäls att delta. Inger har önskemål att fler
medlemmar vill visa sina trädgårdar. Det handlar inte enbart att folk vill se
trädgården utan intresse finns att se hur det kan se ut i en kolonistuga.
Annonsering. Mötet beslutar att styrelsen utser en ansvarig styrelsemedlem
som sköter annonsering i tidningen ”Det händer i Karlstad” och Facebooksidan
”På gång i Karlstad” om alla våra aktiviteter under säsongen. Vi kan också
annonsera på föreningens Facebooksida och att Lars Nilsson ansvarar för den.
KOM IHÅG LISTAN måste vara klar i god tid, runt årsskiftet helst.

Miljöarbete.
Hur skall föreningen arbeta med miljöfrågor? Mötet beslutar att avvakta med
beslut och ger styrelsen i uppdrag att fortsätta arbeta med frågan. Får komma
med förslag till medlemmarna under hösten hur vi skall förhålla oss till detta
för att sedan eventuellt fatta beslut på årsmötet.
Information från arbetsledare Alf Thunell.
En prioriteringslista skall göras tillsammans med styrelse och arbetsledare om
vad som måste åtgärdas de närmaste 5 åren. Mötet beslutar att styrelse och
arbetsledare tar fram en prioriteringslista samt en kostnadskalkyl.
Viktigt att medlemmarna får kunskap om vad som kan läggas i kompost.
Förslag att inplastade bilder kan göras på de växter, hur de ser ut, som absolut
inte får läggas där samt på vad som är lämpligt att läggas där. Dessa planscher
sätts upp på komposterna.
Några förbjudna växter:
Parkslide – får ej planteras i England. Vi får ej plantera dessa.
Balsamin – får ej planteras i Sverige.
Gullris – tips är att klippas av innan de går i frö eller läggas i hink tills de ruttnat.
Lupiner – plantera ej dessa. Är invasiva växter som förstör våra egna växter. Vi
kan läsa om dessa växter. Göran Engström lägger ut en länk om detta.
Förslag om att ha ytterligare kurs i kompostering i höst.
Om problem med t ex grannens tomt angående olämpliga växter så pratar
man i första hand själv med grannen.
Koloniträdgårdsförbundet.
Steinar Gresmo tar upp frågan om föreningen skall fortsätta att ingå i
Koloniträdgårdsförbundet. Föreningen betalar cirka 20.000 kr per år till
förbundet. Anser att vi har behov av dessa pengar för viktiga åtgärder i
föreningen. Undrar också varför Kroppkärrs koloniförening gått ur förbundet.
Får heller ingen information om vad vi kan få för hjälp från dem. Alf Thunell
håller med.
Maria Ahlén påtalar att den enskilde medlemmen inte alltid ser vad vi får för
hjälp från dem i vissa frågor och en viktig sådan är juristhjälp.
Göran Engström påtalar att vi sökte pengar förra året.
Märta Larsson påtalar den hjälp vi fick när vi skulle säga upp medlem för några
år sedan. Det är inte enbart hjälp med konflikter utan en hjälp för styrelsen hur
man går fram i olika steg när sådant inträffar. Vi hade då juriststöd 4 gånger. Vi
har också möjlighet att låna pengar.

Anne Sundström menar att det är en hjälp för styrelser i sitt arbete.
Önskemål finns från medlemmarna att få information från Maria Ahlén vad
som behandlades på senaste stämman.
Marlene Jonsson föreslår att styrelsen tar fram den hjälp vi får från förbundet
och revisorerna utreder hur de ser på arbetet med förbundet.
Mötet beslutar att styrelse och revisorer arbetar vidare med denna fråga och
informerar medlemmarna.
Årsmötestid. Förslag har kommit att hålla årsmötet kl 16.00. Mötet röstar för
att börja kl 14.00. Mötet beslutar att börja 14.00.
Vezira Junuzovic tomt 21 tar upp problemet med att det är mycket vatten på
deras tomt. Stolpar ligger i vatten och det går inte att odla. Alf Thunell påtalar
att det kommer att behövas grävas om alla dräneringar till våren. På sin egen
tomt får man gräva själv. Mötet ger styrelsen i uppdrag att tillsammans med
arbetsledare uppdatera var det behöver grävas.
§13

Mötet avslutas med kaffe och bröd.

Maria Ahlén

Kaisa Högfeldt

Ordförande

Mötessekreterare

Birgitta Schödin

Kerstin Wallménius

Protokolljusterare

Protokolljusterare

