Koloniföreningen Fredriksdals Västra
Sommarmöte den 17 juni 2018 kl 10.00.
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Mötets öppnande.
Ordföranden öppnade mötet och hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.
Godkännande av dagordning.
Den för mötet utdelade dagordningen godkändes.
Kallelsens godkännande.
Kallelsen som varit utskickad i god tid godkändes
Val av två justeringspersoner/rösträknare samt ordförande för mötet.
Sittande ordförande valdes att leda mötet. Lars-Göran Björkman och Kjell
Andersson valdes som justeringspersoner.
Stadgeändringar.
De nya stadgeändringarna i vårt kontrakt har dels behandlats på vårt
årsmöte den 25 februari och dels idag den 17 juni. Kai Erwall gick igenom de
aktuella, moderniserade, ändringarna som godkändes enhälligt av
mötesdeltagarna varefter stadgeändringarna fastställdes.(Finns i utskicken
till årsmötet och sommarmötet.)
Information från styrelsen.
Näringsverksamhet av medlemmar förbjuden inom kolonin men enligt
skatteverket kan viss verksamhet räknas som hobby. Där togs frågan om
uthyrning av släp åt medlemmar upp och konstaterades att det hänskjuts till
hobby bland annat eftersom där inte finns vinstsyfte.
Medlemmarnas hantering av källsortering är fortsatt mycket dåligt skött.
Allt som oftast måste man rensa och sortera efter slarviga medlemmar. Det
är inte ok. Skärpning.
Beträffande nytt kontraktsförslag har detta ännu ej kommit. Vårt kontrakt
med staden går ut 2019 och vi väntar med spänning på hur lång avtalstid
fortsättningen blir. Förhoppningen är att det skall sträcka sig till 2035.Övrigt
som togs upp var stängsel runt koloniområdet samt grindöppning. Förslag
gjordes att man skall tillskriva olika partierna angående deras ställning till
frågan. Kommer att tas upp vid nästa styrelsemöte. Även beträffande Oscar
Trapps väg som sköts dåligt, stora gropar, dammande vid bilkörning mm.
Förslag att ta kontakt med Fredriksdal Östra samt Fredriksdal .(Vägen är
dock nu saltad så förhoppningsvis binder det för ett tag framöver.)
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Festkommittén tog upp försöken att ordna festligheter och det låga antalet
deltagare från medlemmarna. Ev. Kommer man att ordna någon loppis i
mitten av juli och då annonsera i lokaltidningen. Man tog även upp resning
av midsommarstång och efterlyste deltagare och material till stången.
Skördefest kommer som vanligt att hållas och närmare om datum och övrigt
kommer att anslås på våra tavlor i god tid.
Besiktning av kolonierna kommer att ske under sommaren och anslag sätts
upp för att så många som möjligt är på sin lott när det görs.
Övrigt.
När det gäller öppna grindar kommer vi som vanligt att ha grind 2 öppna
under dagtid juni-juli-augusti.
När det gäller våra toaletter skall de vara låsta med undantag vid festligheter.
Avslutning.
Då inget mer förelåg till behandling avslutade ordföranden mötet. Fika
serverades efter mötet.
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