PROTOKOLL FÖRT VID GRÅENSKOLONIFÖRENINGS HALVÅRSMÖTE 1 JULI 2018

§ 1 Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Därefter hölls en tyst minut för Lena Johansson. Per och Susann har köpt Jojjes
stuga.
§ 2

Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 3

Frågan om mötet utlysts i rätt tid godkändes.

§ 4

Till justerare av dagens protokoll och tillika rösträknare utsågs Stefan Lindberg
och Helene Ljungberg.

§ 5

Föregående protokoll upplästes och godkändes.

§ 6

Kassörens redogörelse visade att vi har 103 835 kr på kontot.

§ 7

Ordningsmännen informerar:

• Räcket vid slipen är kapat,
• Nytt golv har lagts på loftet i salthuset,
• Portarna är lagade och målade,
• Ny tunna till bajamajan är anskaffad,
• Askfatet är flyttat till flaggstången,
• Det är rensat i biblioteket,
• Service är gjord på den stora och de små gräsklipparna,
• Alla brandredskap är placerade i salthuset,
• Informationstavlan med karta över stugområdet är uppsatt i rabatten utanför
Konserven,
• Diverse småjobb finns kvar att göra,
• Skjulet till gräsklipparna samt slipen skall repareras och en ny båtkärra inköpas
• Gropen där vattenledningen från staden kopplas ihop med vattennätet på ön
ska p.g.a. läckage ses över och repareras,
• Gräsklipparna skall numreras och en loggbok till dessa skall ordnas.
För att finansiera slipen och båtkärran beslutades att en extra debitering på
500 kr per stuga skall göras till hösten.

En arbetsgrupp utsågs att titta på vad det finns för alternativ beträffande
slipen och båtkärran. Gruppen består av Lennart Larsson, Carsten Embre,
Stefan Franzon och Bo Lindgren.
Ismaskinen har gått sönder och vid frågan om en ny skulle köpas in blev det
rösträkning. Resultatet blev 13 ja- och 15 nejröster, varför ingen ny ismaskin
skall inköpas.
Uppmaningar riktades till medlemmarna om att husdjur ska hållas kopplade
och att inte skräpa inte ner på det gemensamma delarna i koloniområdet.
Det meddelades att bevattning med spridare inte får göras p.g.a det torra
sommarvädret.
§ 8

Festkommittén rapport:
Resultatet efter midsommarhelgen uppgick till +1050 kr,
Fisketävling med lunch kommer att anordnas,
Priser behövs till avslutningsfesten,
Ordnas fester i föreningens namn ska överskott gå till föreningen,
Överskott från lotterier tillkommer föreningen och lotteriförsäljning
ombesörjas av städledarna.

§ 9

Val av festkommitté:
Då inga nya kandidater till ledmotsposterna i festkommittén kunde
presenteras förklarades festkommittén tillsvidare vilande.

§ 10 Rapporter och skrivelser:
Brandförsvaret kommer in till ön och visar upp sin nya båt,
Ang. vallarna så har de inte kommit in
Mats Persson bokar upp två lördagar för att gå igenom hur brandsprutorna
fungerar
§ 11

Övrigt:
Det informerades att LSS har vid deras årsmöte utsett en kommitté på 6
personer, varav 4 är båtägare från Gråen, vilken skall handlägga frågor som rör
stölder och säkerhet i lustbåtshamnen. Vidare informerades det från LSS om
ny belysning på flytbryggan med rörelsesensor och anlitande av Securitas
bevakning i hamnen samt eventuell kameraövervakning i hamnen till hösten
ävensom anskaffning av räddningsstegar, vilka går ner i vattnet. Dessutom
meddelades det att LSS ville att de medlemmar som vill ha en grind på
flytbryggan måste lämna in en motion till dem.

Det meddelades att Yara har låst grinden till gipsön.
Stugägarna uppmanades att klippa häckarna så att folk kan gå i gångarna.
En fråga ställdes om det finns intresse för gemensam sydag i Konserven.
Även en fråga ställdes om Gunnel Ståhl kan hålla ett föredrag om Gråen i
Konserven.
§ 12

Ordförande Lennart Larsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet
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