GRÅENS KOLONIFÖRENINGS HALVÅRSMÖTE 30/7 2017
§1

Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och då speciellt Marcus och
Emil som köpt Mels stuga.

§2

Dagordningen upplästes och godkändes.

§3

Frågan om mötet utlysts i rätt tid godkändes.

§4

Till justerare och tillika rösträknare blev Anders och Maria Brandt.

§5

Föregående protokoll upplästes och godkändes.

§6

Kassörens, som inte var närvarande på mötet, hade meddelat att vi f. n. har 104 780
kr i kassan.

§7

Festkommitténs rapport visade att allt gått bra men att danskvällen har blivit inställd.

§8

Ordningsmännen informerar:
• att kedjan till vajern är förlängd med en halv meter.
• Ställ inte upp mer på loftet i salthuset. Golvet ska lagas till nästa års vårstädning.

§9

Val av festkommitté:
Alva Schmidt Kordina, Lotta Martinsson och Mats Persson, vars mandattid
utgår vid årsskiftet, avgår fr.o.m. då ur festkommittén.
Eftersom det saknas kandidater till nya ledamöter i festkommittén kommer
denna att fr.o.m. årsskiftet läggas ner tills vidare, varvid Kenneth Bengtsson och
Sandra Dahlinger, som har 1 år kvar på sin mandattid, adjungeras till styrelsen för
att bistå denna med nästa års planering av aktiviteter.
Inför nästa års halvårsmöte skall försök med att återbesätta alla obesatta
ledmotsplatser göras, så att festkommittén åter kan bli funktionsduglig.

§ 10 Rapporter och skrivelser:
• Informationstavla med karta över stugområdet skall ordnas och sättas upp i
närheten av stora bryggan. Stugägarna uppmanas att märka upp sina stugor med
husnummer så att räddningstjänsten hittar rätt stuga om den kommer in akut. Sätt
gärna upp stugans nr från två håll så att det går lätt att hitta stugan.
• Inventarielistan ska uppdateras
• Berörda personer har informerats angående tippning där man inte får.
• Länsstyrelsen har ifrågasatt dumpning på det fridlysta.
• Avtalet för hjärtstartaren går ut till våren.
• Försök till att förlägga halvårsmötet till veckan före midsommar skall göras, så att de
som vill arrangera fester eller andra aktiviteter vid detta tillfälle kan göra framställan
om pengaförskott för att kunna starta sitt tilltänkta arrangemang.
• Tänk på hur ni kör med båtarna. Även våra båtar drar upp vågor.

§ 11 Övrigt:
•
•
•
•

Komposten breder ut sig för mycket. Den behöver inhägnas och en landgång behövs
så att det går att komma upp med en skottkärra.
Förslag att vid användning av stora gräsklipparen som transportmedel ska man
betala 25 kr per runda som ersättning för drivmedel och kommande underhåll.
Vallen utanför Jojjes tomt är på väg att rasa.
Vagnen till brandsläckaren har punktering.

§ 12 Ordförande Lennart Larsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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