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Protokoll styrelsemöte 

Linköpings Koloniträdgårdar  

Org. nummer 822003 - 6407 

11 oktober 2022  

Närvarande Annette Ingvarsson, ordförande 
Örjan Roos, kassör, Emmalund 
Karoline Edoff, sekreterare, Emmalund 
Samir Barsom, Ullevi 
Riad Salem, Ullevi 
Monika Svärd (suppl.), Ullevi 
Susanna Runell, Valla 
Pierre Svensk (suppl.), Valla 
Kinna Ekman, Ådala 
Elisabeth Eriksson, Ådala 
Therese Johansson (suppl.), Ådala 

Ej närvarande Narcisa Kadric (suppl.), Emmalund 
 

1. Mötets öppnande  
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Godkännande av dagordning  
Styrelsen fastställde den föreslagna dagordningen. 

3. Föregående protokoll 
Fastställdes och godkändes 

4. Per capsulam-beslut sedan förra styrelsemötet 
Inget per capsulam beslut sen förra mötet 

5. Ekonomi 
Ekonomirapporter – resultatrapporter samt listor på bokföringskonton rörande leverantörsfakturor 
delades ut till respektive område samt resultatrapport Admin. 
Områdenas handkassor skall vara inrapporterade senast den 31 oktober till administrationen.  

Bak´s ekonomi - dialog kring ekonomiska frågor/tjänster. Telefonmöte med Ordförande samt 
Administratör kommer att ske på måndag den 17 oktober. 
Kranar – Fakturor: Områdena skall lämna in listor med information till administrationen över vilka 
kolonister som har fått hjälp av föreningen att montera ny kran, senast den 31 oktober.  

6. Arbetsutskottet 
Varmkomposter: Medlemmar undrar om vi kommer att ta hem varmkomposter. Beslut togs att 
styrelsen undersöker möjligheterna att få rabatt vi köp av 100 varmkomposter. 

7. Skrivelser 
Inga skrivelser. 

8. Områdesrapporter 
Alla kranar är bytta i alla tre områden som skulle bytas. 
- Emmalund - haft möte med nya medlemmar, dialogmöte har genomförts 3/10, 20 personer deltog, 
cylindrar i gå-grindarna vid grind 1 och 2 är bytta, vattenutkast för vintervattnet vid servicehuset på 
Äpplevägen är bytt, områdesgrupp haft möte för att stämma av verksamhetsplan. Området har haft 
påhälsning av obehöriga på flera kolonier. 
- Ullevi – Huvudvattenkran till B området trasig, behöver ses över. Önskar få upp kamerabevakning vid 
kompost/ris facken – anledning – folk slänger kompost i riset, beslut togs att Ullevi kollar upp 
kamerabevakning. Haft städdag 19 september, 11 medlemmar deltog, det serverades fika och delades 
ut fröpåsar som tack för hjälpen. Dialogmöte har genomförts 22/9, 15 personer deltog. Medlem har 
problem med Parkslide. 
- Valla – Dialogmöte har genomförts 26/9, 10 personer deltog. 
- Ådala – Dialogmöte har genomförts 27/9, 27 personer deltog, områdesgrupp haft möte för att 
stämma av verksamhetsplan. Problem med grindarna i gångstråket – hanteras i dialog med 
kommunrepresentant. Låset i grinden mot Jakobsdal är trasigt och ska ses över. Planerar att ha möte 
för nya medlemmar. 
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9. Bygglov 
Ett bygglov är hanterat. 

10. Överlåtelser 
Fyra överlåtelser är hanterade. 

11. Personal 
Arbetsgruppen – Personal: Förslag till beslut att erbjuda befintlig Vaktmästare/Yttre fastighetsskötare 
en tillsvidareanställning. Beslut togs att anta ovan förslag att tillsvidareanställa befintlig 
Vaktmästare/Yttre fastighetsskötare. 
Personalansvarig påbörjar arbete att finna lämplig Parkarbetare till säsongen 1 maj – 30 september 
2023. 
Sommarjobbare: Förslag till beslut att erbjuda årets sommarjobbare arbete även nästa sommar. 
Beslut togs att fråga årets sommarjobbare om arbete även år 2023. 

12. Vattnet 
Stängning av sommarvatten sker vecka 43.  
Information till medlemmar om respektive dag och tid samt instruktion om att stänga av kran skickas 
ut på mejl, hemsida och anslagstavla direkt efter styrelsemötet: 
Emmalund – onsdag den 26 oktober kl. 8.00.  Ådala – onsdag den 26 oktober kl. 11.00 
Ullevi – torsdag den 27 oktober kl. 8.00  Valla – fredag den 28 oktober kl. 8.00 

13. Regionen 
Inget att rapportera. 

14. Förbundet 
Ett möte är inplanerat med förbundet angående utarrendering av lotter. 

15. Kommunen 
Byggkontoret - Saknar fortfarande återkoppling från mötet i augusti, trots påminnelser. Ordförande 
fortsätter söka återkoppling.  
Möte fastighetsförvaltare - Möte genomfört. Ny dialog är planerat inför säsongstart. Diskussion om 
flertalet frågor pågår. 

16. Återkoppling från arbetsgrupper 
En möjlighet att återkoppla, ge en lägesrapport till styrelsen och eventuellt ta beslut att följa det som 
presenteras. 
Parkeringsgruppen: Bokat möte på fontänen 25/10 kl.17.00. 

17. Information till nya medlemmar 
Arbetsgrupp startas upp för att se över grundläggande information till ny medlem. 

18. Uppsägningar 
19. Organisationsförslag 

Alla områden har haft sitt dialogmöte. Arbetsmöte för organisationsgruppen är inplanerat 14 oktober 
för att dokumentera och sammanställa inkommen information ifrån mötena. 

20. Fritidsverksamhet på respektive område 
Styrelsen utsåg en arbetsgrupp som tittar närmare på en generell grund att stå på när fristående 
föreningar t.ex. fritidsförening eller liknade bedriver verksamhet i LKT lokaler så alla vet vad man har 
att förhålla sig till. 

21. Punkter som informeras ut till medlemmar 
Vattenavstängning. Obehöriga på områdena. Varmkomposten. Dialogmöten. 

22. Mötets avslutande  
Ordförande tackade för dagens möte. 
 
Protokollförare   Ordförande  
 

 
Karoline Edoff   Annette Ingvarsson 
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