PROTOKOLL VID GRÅENS KOLONIFÖRENINGS HALVÅRSMÖTE 28 JULI 2013
§1

Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Dagordningen upplästes och godkändes.

§3

Frågan om mötet var utlyst i rätt tid, godkändes.

§4

Val av två justeringsmän blev Mats Martinsson och Gert Persson.

§5

Föregående protokoll upplästes och godkändes.

§6

Kassörens redogörelse visade på ca 135 000 kr.

§7

Festkommitténs rapport: Grisfesten blir av ca 170 personer bokade. Var vänliga och
betala innan kl 12 på lördagen. Avslutningen blir den 31/8. Och det blir en riktig
orkester till nästa midsommar.

§8

Ordningsmännens rapport:
Målning av konserven nästa år och hjälp kommer att behövas.

§9

Val av festkommittén: Siv Sandin avgår. Patrik Dahlinger, Gunnar Gundersen och
Ulrika Sydmark (2 år), Lotta Martinsson och Christina Franzon (1 år kvar), BengtArne Ljungberg 2 år och Alva Schmidt Kordina fyllnads val för Siv 1 år.

§ 10

Rapporter och skrivelser:
·
·
·
·
·
·
·

Containern är till för hushållssopor.
Sopstället i konserven ställs fram till fester.
Vissa tomter utåt gångarna sköts dåligt. Man ska även klippa i gångarna.
Styrelsen har beslutat om att en hjärtstartare ska köpas in till konserven.
Två gräsklippare och en trimmer har inskaffats.
Uppmaning att köpa rätt typ av pallbockar till hösten (metall).
Hundar och katter ska vara kopplade. Och ta upp skiten efter djuren även på
dämmet.
· Vattenavgifterna har blivit 300+moms + rörlig del = ca 500 kr/stuga.
· Den 4/8 och 25/8 är det turistrunder på Gråen.
· Båtbatterierna i verkstaden ska märkas med namn under laddning och inte ställas
där som förvaring året runt.
§ 11

Övrigt:
· Hemsidan har uppdaterats. Man kan även boka sig till festerna via nätet. Glöm inte
att anmäla er till att få möteshandlingar och räkningar via mail.

· Lämna gärna leksaker men hela sådana på lekplatsen. Plocka upp leksakerna när det
är färdiglekt så de inte ligger i vägen när gräsmattan ska klippas.
· Eventuellt får vi nya lekställningar i år.
§ 12

Ordförande Lennart Larsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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