Protokoll från Höstmöte med Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne.
Plats:

Föreningshuset.

Datum:

2018-09-16.

Närvarande: Medlemmar från 27 stugor med sammanlagt 35 kolonister.
§1

Mötet öppnades av ordförande, Lars Sundström som hälsade medlemmarna
välkomna.

§2

Som ordförande för mötet valdes, Lars Sundström.

§3

Som sekreterare för mötet valdes, Kaisa Högfeldt.

§4

Fråga om kallelse skett i behörig ordning godkändes.

§5

Dagordning och röstlängd godkändes.

§6

Som protokolljusterare tillika rösträknare valdes Inga-Maj Skoog och
Waltraude Enqvist.

§7

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

§8

Information från styrelsen inklusive ekonomisk rapport.
Ordförande Lars Sundström informerar om följande:
Styrelsen vill vara öppen med vad som behandlas på styrelsemöten och har
därför gjort utdrag ur protokoll som satts upp som information till
medlemmarna på anslagstavlan. Tre informationsblad från styrelsemöten samt
ett informationsmöte finns uppsatt. Medlemmarna uppskattar detta.
Aktiviteter vi haft i sommar:
Maj månad.
Föreläsning av Åstorps handelsträdgård om ”jord och gödsel.”
”KRUTRUNDAN” med försäljning av soppa m.m.
Besök på Åstorps handelsträdgård.
Juni månad.
Midsommarfirande (som medlemmar ordnat själva.)
Utbildning ”Gjuta i cement”.

Juli månad.
”Tusen trädgårdar” och sommarcafé.
Informationsmöte för medlemmarna.
”Sillfesten” som medlemmarna blev bjudna på.
Qi-gong – prova på.
Augusti månad.
Loppis och våfflor. (2 dagar).
Pubkväll.
”Kräftskiva” (som medlemmarna ordnat själva.)
September månad.
Utbildning i fruktträdbeskärning.
”Skördemarknad”.
Vilka aktiviteter skall vi ha? Skall vi fortsätta som tidigare?
Förslag finns att slå ihop skördemarknaden och loppis. I så fall en liten loppis
och att arbetstimmar skall utgå. Synpunkter kom från medlemmar varför alla
loppissakerna kördes bort. Det hade varit bra om information hade gått ut
innan. Ordförande Lars Sundström förklarade att de flesta saker hade åkt ut
och in under flera år och ansåg att vi istället skulle börja om från början och
samla in nya saker. På sommarens loppis fick vi in över 10.000 kr där 4.506 kr
var från försäljning av loppissaker och av den summa gick 20% till två dyrbara
saker. Här kan vi också se att det är populärt med försäljning av kaffe och
våfflor.
Medlemmarna ansåg att mängden aktiviteter vi haft är bra.
Medlemmarna uppmanas att komma med förslag på vilka aktiviteter vi skall ha.
Lägg förslag i postlådan så tas det upp i styrelsen.
Styrelsen vill framföra att pubkvällen var ett mycket trevligt initiativ och tackar
de medlemmar som fixade detta.
Övrig information från styrelsen:
Förslag kom upp på Informationsmötet i juli att öppna upp för en dörr från
föreningshuset ut mot västra sidan och bygga ett trädäck där. Åsikt har kommit
från medlem att det är olämpligt eftersom där är avlopp och dålig lukt. Vi har
tidigare haft en uteplats där men fick ta bort den pga lukten. Förslag finns
sedan tidigare att göra ett träddäck på befintlig uteplats. Maria Ahlén påpekar
att det varit uppe i styrelsen när hon var ordförande och ärendet bordlades.
Förslag finns att göra ett trädäck på södra sidan. Märta Johansson ställde

frågan hur ofta det kommer att användas och Anne Sundström frågan att
någon måste göra arbetet. Mötet beslutade att frågan får utredas vidare så att
ett enhälligt beslut om ett ev trädäck kan nås.
Åtgärder för att förbättra sanitära delen och kök är prio 1 och om pengar finns
så kan vi göra det trevligt ute.
Trappan in till föreningshuset från uteplatsen är farlig och bör göras om. Lätt
att ramla. Birger Bergqvist har förslag på vad som kan göras.
Göran Engström tog upp angående att kommunen dragit ledningar längre ned
mot vägen för vatten och avlopp pga bygge på Edsgatan. Det kan bli så att
koloniområdet kan komma att dras in i detta och det gäller i så fall
föreningshuset.
Föreningen har fått eget SWISH nummer, 123 644 78 09. När vi sätter in
pengar där är det viktigt att vi skriver vad vi betalar för samt stugnummer.
Lars Sundström informerade att han tillsammans med arbetsledarna Alf och
Åke gått igenom den diskussion som är angående arbetstimmar. Idag har en
del egna arbetsområden som de ansvarar för. Arbetsledarna kommer att
komma med förslag på förändringar inför nästa säsong. De skall ta fram
likvärdiga arbetsområden som fördelas ut på medlemmarna. Arbetstimmar
som går åt vid föreningens aktiviteter inkl köket skall räknas bort och de
timmar som blir över läggs på arbetsledarna. Allt kommer att nollställas från
nästa år så de områden en del har idag kommer inte att gälla.
Ekonomisk rapport:
Kassör Christina Sundvall informerade att vi har 50.000 kr på bankkontot och
165.000 kr på placeringskontot samt 17.556 kr i kontanter. Vi har sålt jord för
4.400 kr. Medlemmarna köper jorden för lite dyrare kostnad än vad föreningen
betalar för den och därför får vi en förtjänst.
Informerade att vi under säsongen fått in följande summor från försäljning
vid aktiviteter:
KRUT

3090 kr.

Tusen trädgårdar och sommarcafé

2.200 kr.

Loppis och våfflor

10.108 kr

Pubkväll

944 kr.

Skördefest

6.383 kr.

Märta Johansson ifrågasatte om det är lämpligt att Alf Thunell som är revisor
har hand om kontantkassan för jord och gödsel. Kan ifrågasättas vid
årsredovisningen? Mötet beslutar att betalning för jord, gödsel, sand och singel

fortsättningsvis skall göras via SWISH, alternativt direkt till kassören och då
behövs ingen kontantkassa!
§9

Information från arbetsledarna.
Eftersom ingen av arbetsledarna var med på mötet så gav Lars Sundström den
informationen från brev de lämnat in. Arbetsledarna vill framföra ett stort tack
till alla för ett fantastiskt arbete på våra arbetsdagar och egna arbetsområden.
Uppslutningen har varit väldigt bra hela säsongen och mycket har hunnits med.
De tycker området är mycket finare nu än när säsongen började så alla kan vara
nöjda med vad vi tillsammans åstadkommit. De tackar också för den positiva
stämning som ni skapat på våra arbetsdagar. Nu återstår att förbereda
området för vintern på de arbetsdagar som återstår.
Utfört arbete tillsammans under säsongen:
-Ny dränering mellan övre och mellangatorna.
-Skrapat väg och parkering.
-Grus på väg till övre parkeringen.
-Ny plantering vid grind.
-Ny plats för utemöbler vid grinden.
-Gallring av skog mot väster.
-Fortsatt målning av föreningshuset.
-Nya räcken vid infart till området.
-Renoverat handikapp dusch.
-Jord, gödsel, sand och singel finns för försäljning.
Innan vintern skall staketet lagas så att rådjuren inte kommer in på området.

§10

Information från miljögruppen.
I gruppen ingår Märta Johansson, Claes Andersson och Waltraude Enqvist.
Claes Andersson informerade om de förslag som gruppen kommit fram till.
Målet är att vi skall värna om vår natur och vara rädda om det vi har och lämna
över en frisk miljö till nästa generation. De förslag som finns skall gälla i
föreningshuset och på föreningens gemensamma utrymmen. Om vi
medlemmar hittar något som är bra för miljön i någon tidning så lämna till
miljögruppen.

Följande förslag har tagits fram:
Föreningshuset.
Använda Miljövänliga rengöringsprodukter, toalett- och hushållspapper,
pappershanddukar och servetter. Använda Krav-och rättvisemärkt kaffe/the. I
möjligaste mån köpa närodlade och närproducerade produkter. Avtala om grön
el.
Föreningens gemensamma ytor.
Använda miljövänliga bekämpningsmedel och akrylatbensin på föreningens
gemensamma gräsytor. Använda organiska gödselmedel som ko, häst, höns
och Algomin. Ordna med tunna för regnvatten som används för att vattna
växterna runt föreningshuset. Bygga ett Insektshotell i närheten av
föreningshuset med en liten äng runt hotellet samt anlägga ängar inom
koloniområdet. Fortsätta köpa in jord, grus, sand och hästgödsel till föreningen.
Matavfall läggs i de bruna påsarna som kommunen tillhandahåller och skall
finnas att hämta i föreningshuset. Finns på hyllan till vänster i städförrådet.
Ett körsbär och plommonträd har planterats vid föreningshuset. Vill försköna
området runt föreningshuset.
Föreningen vill även inspirera medlemmarna att ha en egen kompost,
insektshotell samt använda miljövänliga produkter för att skona miljön och
bevara mångfalden i området.
§11

Ersättning till styrelseledamöter och övriga funktionärer.
För kännedom är att det är 13 år sedan det var en höjning sist.
Förslag på ersättning från valberedningen, se bilaga 1.
Mötet beslutade säga ja till förslaget.

§12

Medlemskap i koloniträdgårdsförbundet.
Information till medlemmarna för och emot ett medlemskap, se bilaga 2.
Mötet hade röstning genom att alla fick en blankett per stuga att kryssa i för ja
eller nej till medlemskap. Valda rösträknarna på mötet räknade sedan varje
röst. Resultatet blev 26 ja och 1 nej.
Mötet beslutar med detta resultat att föreningen fortsätter vara med i
koloniträdgårdsförbundet.

§13

Övriga frågor.
Maria Ahlén påpekade att föreningens byggbestämmelser måste revideras
efter beslut från kommunen angående den inlämnade motionen om växthus
som godkändes. Styrelsen åtgärdar detta.

Lars Sundström informerade att styrelserummet kommer att göras om till ett
trivselrum för alla medlemmar. Lås kommer att sättas på den dörr som finns i
rummet där vi kan förvara visst material. Lås finns redan på dokumentskåpet.
Lars Sundström informerade angående hemsidan efter att det kommit upp på
mötet. Vi kommer att gå över till förbundets hemsida med tiden. Under höstoch vinterhalvåret kommer styrelsen att arbeta med frågan.
Göran Engström tog upp angående mögellukt i föreningshuset som en del
medlemmar känner av. Styrelsen kommer att arbeta vidare med problemet.
§14

Mötet avslutas med kaffe och bröd.
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