Protokoll från Höstmöte med Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne.
Plats:

Föreningshuset

Datum:

2016-09-11

Närvarande: Medlemmar från 34 stugor med sammanlagt 41 kolonister.
§1

Mötet öppnades av ordförande, Maria Ahlén som hälsade medlemmarna
välkomna. Hälsade också de nya medlemmarna välkomna som är 6 stugor.

§2

Som ordförande för mötet valdes Maria Ahlén.

§3

Som sekreterare för mötet valdes, Kaisa Högfeldt.

§4

Som protokolljusterare tillika rösträknare valdes, Anne Sundström och
Margareta Sjöstrand.

§5

Dagordningen godkändes, tillika om kallelse skett i behörig ordning.

§6

Studiefrämjandet. Helene Tivemark informerade att det är skattepengar som
finansierar studiecirklarna. Meningen är att det skall stödja människor som vill
något och som vill lära sig olika saker. Kravet för att få pengar är att det skall
vara minst 3 deltagare, minst 3 timmar vid varje tillfälle samt minst 3 gånger.
Informerade att Trädgårdssällskapet har utställning i Karlstad den 6 oktober.

§7

Ekonomi. Kassör Birgitta Schödin redogjorde för ekonomin och ansåg att vi har
en god ekonomi. På placeringskontot finns 145.000 kr, plusgirokontot 16.000 kr
och i kassan 3.000 kr.

§8

Behandling av motion. Mötet beslutar enhälligt att avslå den motion angående
grinden som inlämnats av Göran Engström till årsmötet 2015.

§9

Information från arbetsledare, Alf Thunell och Åke Gustavsson är mycket nöjda
med säsongens arbetsdagar. Det har varit lättare att arbeta i år och vill tacka
alla som ställt upp samt informera om följande som vi bör tänka på:
Köket. Påminde att man kan göra arbetsdag i köket som blir en lite lättare
uppgift för den som inte orkar det tunga ute. Får då fixa något ätbart till de
som är med på arbetsdagen. Det är få personer som ställer upp på den
uppgiften.
Soptunnorna. Vi är dåliga på att sopsortera på området. Det slängs allt som
inte skall slängas i tunnorna. Glasflaskor, glas-plast och ölburkar samt en
massa annat bl. a. trädgårdsavfall. Om vi inte sköter det här efter de regler
som finns så kan kommunen komma att kräva att vi har en egen miljöstation
eller att vi får betala en avgift som är en dyr taxa. Vi måste bli bättre på att
sortera matavfallet, tänka på miljön samt ekonomin med återvinning.

Tänk på att matavfall skall läggas i bruna påsar och slängas i
soptunnan längst till höger. Vi får inte slänga plastpåsar där vilket
det görs idag.
Egna arbetsuppgifter/arbetsområden. Om du har svårt att komma till
arbetsdagarna och vill ha egna uppgifter ta då kontakt med arbetsledarna eller
lägg lapp till dem så tar de kontakt med dig. Det kan t ex vara gräsklippning på
vissa områden runt om med handgräsklippare eller annan uppgift. Tänk på att
det skall ge 14 timmar.
Utfört i sommar:
Grusat från stora vägen och upp mot grinden.
Bommen lagad.
Förråd målat och städat.
Staketet norrut åtgärdat.
Släpkärran omgjord för att kunna transportera växter.
Kvar för hösten är att:
Bonden skall sladda parkeringarna samt ta bort gräsplätten vid övre
parkeringen samt vi skall grusa vägarna på området.
Inför våren:
Räta upp staketet mot åkern som är dåligt.
Rensa i vildvuxen vegetation.
Risförrådet uppe i hörnet är fullt. Om någon vill köra iväg växtavfall så utgår
reseersättning med 1,85 kr/km.
Informerade att flistuggen är inkopplad i gräsförrådet, måste vara där pga
elektriska skäl.
Göran Engström informerade att på Koloniområde i Örebro så han man ett krav
på sig att ha en egen miljöstation och då kommer medlemmarna att få betala
500 kr/stuga/år. De har en tvist med kommunen.
Medlemmarna fick också information om att sista sophämtningen är den 30
september. Vi kommer att plocka bort tunnor pö om pö och det är bra om vi
tar med sopor hem.
§10

Val av 2 st arbetsledare 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.

§11

Val av Loppisansvariga för nästa sommar samt 1 eller 2 dagar. Förslag finns på
Susanne Werner, Anette Werner och Carina Larsson. Mötet väljer föreslagna
personer samt beslutar att vi tar 2 dagar 2017.

§12

Val av arbetsgrupp för sillfesten nästa sommar. Förslag finns på Christina
Sundvall, Margareta Sjöstrand och Elisabet Eriksson. Mötet väljer föreslagna
personer.

§13

Valberedare för Regionen. Styrelsen har utsett Lars Sundström.

§14

Miljödiplomering. Maria Ahlén informerade om anledningen till att frågan
lyftes upp om miljödiplomering. Det var i samband med ett möte med
Regionen då det informerades om hur man kunde söka pengar till olika
aktiviteter. Maria Ahlén sökte 16.000 kr, blev beviljad 8.000 kr för föreningen.
Studieorganisatör Anne Sundström fick uppdrag från styrelsen att starta
utbildning som skall stärka medlemmarna i miljöarbete. Hon fick även uppdrag
att bilda en projektgrupp som skall arbeta fram underlag som skall ligga till
grund för årsmöte. Det är tänkt att medlemmarna då skall få möjlighet att yttra
sig och besluta om vi skall anta förbundets förslag till miljödiplomering. Anne
Sundström säger att det är en fördel för oss att visa Karlstad kommun hur vi
tänker miljömässigt.
Information från besök på Älvtomta Koliniförening i Örebro.
Göran Engström informerade att de har 167 medlemmar och området är låst
hela dagen samt de har en nattpatrull som bevakar området. De har arbetat
med miljödiplomering i 10 år. Det tar så lång tid och man sätter delmål att
arbeta efter. De ville ha en miljöprofil för sin koloni och har därför blivit mer
trovärdiga gentemot kommunen. Eftersom de arbetat efter rekomendationer
från Koloniträdgårdsförbundet så har de fått sänkt arrendekostnad till
kommunen med 20%.
Frågor från medlemmar var bl. a.
Hur hårt blir vi styrda, kommer vi att kontrollera varandra? Något beslut
fattades inte idag.
Medlemmarna informerades om att man kan läsa mer på Hemsidan Steffens
Minne.

§15

Anne Sundström Studieorganisatör informerade också att vi kommit igång bra
med olika Studiecirklar och det roliga är att vi lär av varandra. Informationen är
mycket viktig samt att vi har trevligt och roligt tillsammans. En utbildning i
kompostering är klar och vi kommer att ha ytterligare en i höst.

§16

Vattenkranar.
Alf Thunell informerade att det är var och ens eget ansvar att inte stugan
förstörs under vintern av att det blir en vattenskada.
När det är dags att stänga av på hösten och öppna på våren skall alla
stugägare vara på plats. Om man har förhinder får man ordna att någon annan
är där, kan också be granne/grannar på området. I år går arbetsledarna med
flera runt och kontrollerar detta.
Kranen skall vara öppen på vintern.
En karta är uppsatt i Föreningshuset där var och en får kontrollera att det
stämmer med var kranen är placerad på tomten.
Kranen vid tomtgränsen. Önskemål finns att alla har en avstängningskran vid
tomtgränsen som också är en säkerhet för varje stugägare. Då kan man själv
stänga av till sin egen tomt om arbete skall utföras och andra behöver inte
drabbas.
Lennart Eriksson och Birger Bergqvist kan ge oss information om hur man
gräver för detta ändamål. Möte kommer att ordnas.

§17

Information från styrelsen.
Nyckelinventering. Styrelsen har gett Helena Andersson i uppdrag att göra en
genomgång av vilka tidigare och nuvarande förtroendevalda som innehar
nycklar till olika lokaler på området.
Styrelseprotokoll. Maria Ahlén informerade att hon haft kontakt med
Koloniträdgårdsförbundet angående att våra protokoll är offentliga eftersom
de sätts upp på anslagstavlan. Så skall det inte vara utan protokollen är
arbetsmaterial för styrelsen. Ett informationsblad kommer att sättas upp på
anslagstavlan om vissa ärenden efter styrelsemötet.

§18

Övriga ärenden.
Göran Engström informerade om elskåpen ute på området. Personal från
Karlstad elnät har varit här och sett att de lutar en del och några ganska mycket
men det var inte farligt. Den undre luckan där elledningar kommer in ansvaras
av Karlstads el. I den övre luckan finns var och ens elförbrukning samt säkringar
till varje stuga. Det är en speciell nyckel till skåpet som hänger i uthuset där
nycklar finns samt arbetsledarna och Birger Bergqvist har nyckel. Använd inga
andra nycklar än den som är avsedd för detta ändamål för att inte förstöra
låset. Om det händer något akut kan man åtgärda själv annars be någon om
hjälp. Det skall vara 16 ampere säkringar.

Fläkten. Maria Ahlén informerade att det inte är tillåtet att stänga av
värmepumpen med strömbrytaren på utsidan. När man hyr lokalen be att få
låna fjärrkontrollen som finns på kontoret.

Misskötsel av tomt. Maria Ahlén informerade att om man har klagomål på att
någon inte sköter sin tomt så ta kontakt med styrelsen.

§19

Mötet avslutas med kaffe och bröd.
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