GRÅENS KOLONIFÖRENINGS HALVÅRSMÖTE 2 AUGUSTI 2015
§ 1
Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna och då speciellt Björn
och Parisha Helmers som köpt Hellstrands stuga.
§ 2

Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 3

Frågan om mötet utlysts i rätt tid godkändes.

§ 4

Till justerare och tillika rösträknare utsågs Anneth Lindgren och Bo Lindgren.

§ 5

Föregående protokoll upplästes och godkändes.

§ 6

Kassören meddelade att det för tillfället fanns 139 600 kr I kassan.

§ 7

Festkommittén rapport:
Festernas resultat är f.n. minus 4500 kr, men kommittén hoppas att grisfesten kommer att
vända resultatet.
Båten till stan efter grisfesten avgår 00.30.
Deltagarna i grisfesten anmanas betala avgiften senast på festdagens förmidag.
Till avslutningsfesten serveras smörgåsar, varav tre med kött och en med fisk.
Vem vill ta över sillalunchen och kubbtävlingen?

§ 8

Ordningsmännens rapport:
Stora bryggan skall repareras nästa sommar.
Plåten på slipen skall sättas på plats.
Ett antal ljudbafflar skall på prov sättas upp i Konserven.

§ 9

Val av festkommitté:
I tur att avgå som ledamöter är Lotta Martinsson, Alva Schmidt Kordina, Gunnar Gundersson
och Bengt-Arne Ljungberg.
För en tid om 2 år omvaldes Lotta Martinsson och Alva Schmidt Kordina samt nyvaldes Mats
Persson. Därjämte nyvaldes för en tid om 1 år Kaarin Bodén.
Ledamöter som har 1 år kvar på sin mandattid är Mats Karlsson, Ronnie Meisner och Christer
Söderkvist

§ 10

Rapporter och skrivelser:

 Lustbåtshamnen har problem med bensinstölder. Mötet beslöt lämna en skrivelse till
segelsällskapet angående en grind.
 Mötet beslöt utse Richard Lindberg, Mats Persson och Carsten Embre till att lägga ut musgift.
 Mötet beslöt att en byggnadsställning till allas behov skall inköpas.
 En av brandpumparna fungerar inte . Personal från räddningtjänsten skall komma till ön för
att besiktiga pumpen.
 Vattenavstängningen sker i år den 31 oktober.
 Fråga om vi inte kan ha halvårsmötet till midsommar uppkom. Frågan lämnades utan åtgärd.

§ 11 Övrigt:
 Det ligger fotografier vid anslagstavlan. Det är fritt fram att ta något/några kort som man vill
ha.
 Vill man ha bredband så får man själv skaffa ett abonnemang (mobilt bredband).
 Sjöräddningssällskapet kommer till ön i dag och informerar om dess verksamhet .
 Mötet beslöt anskaffa nytt lås och nycklar till redskaps- och bensinskjulet till kommande år.
§ 12

Ordförande Lennart Larsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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