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Dokumentation
Kolonier

Lista över stugor med gasol

Geir Maria 50 1) Påbörjades på sommarmöte, lista finns i pärmen.
2)Förslag att skapa ett frågeformulär som skickas ut till 
alla kolonister där de får kryssa i om de har gasol/skylt 
uppsatt på grinden/BDT filter, samt förklarande 
byggnadslovs regler, häckar, odlingskrav mm, samt 
vad som händer om man inte följer reglerna.
3) Frågeformulär skapat, ska skickas ut med 
Arrendeavgiften 2022.
4) Dokumentera svaren från kolonisterna. Bara hälften 
av kolonisterna som har svarat. 
5) Dokumentationslistan/arrendeavtal kombineras i 
samma möte.

Dokumentation
Kolonier

Inventering på vilka som har BDT filter (bad dusch och tvätt)

Geir

Maria

Miljöcertifiering 
1) Påbörjades på sommarmöte, lista finns i pärmen.
2)Förslag att skapa ett frågeformulär som skickas ut till 
alla kolonister där de får kryssa i om de har gasol/skylt 
uppsatt på grinden/BDT filter, samt förklarande 
byggnadslovs regler, häckar, odlingskrav mm, samt 
vad som händer om man inte följer reglerna.
3) Frågeformulär skapat, ska skickas ut med 
Arrendeavgiften 2022.
4) Dokumentera svaren från kolonisterna.

Dokumentation
Området

Inventering och dokumentering av alla inventarier, redskap mm

Geir  1) Redskapsboden är klart. Lappen lämnad till Geir av 
Bosse. 
2) Förslag att lägga en Styrelse arbetshelg.
3) Behövs komplettering? 
4) Ny Styrelse arbetshelg för att samla dokumentation, 
skapa långsiktig underhållsplan.
5) Ligger på arbetsledarna. 

Dokumentation
Området

Dokumentation av el och vattendragningar inom området (hur och var 
stänger man av för underhåll)

Geir Maria Geir håller på att renskriva den

Dokumentation
Området Besiktning av föreningens allmänna stugor och bodar, staket yttre för att 

fastställa och planera fortlöpande underhåll

Maria Geir 50 1) Delvis utförd men vi måste ha en långsiktig 
underhållsplan.
2) Arbetsledarna som ska utföra det, det ska in i 
verksamhetsplanen och budgret för 2023.

Administration
Var ska vi spara alla våra dokument, inklusive denna aktivitetslista.

Geir
Maria

Ta in kostnad för Microsoft 365.Ska beslutas 
tillsammans med dator/wifi i kontoret klubbstugan.

Administration Kontroll att kolonisternas avtal stämmer med nya arrendeavtal, om inte 
skrivs nya avtal

Maria Geir 1) Arrendeavtal är klara.
2) Beslut tas på styrelsemöte 2022-08-09
3) Påbörjar möte/underskrift med medlemmar på 
nästa arbetsplikt.

Arb.plikt /
Sommarmöte? Workshop med medlemmarna om arbetspliktsdagarna: vad ska hanteras, 

vilka dagar/tider?

Styrelsen Våren 2022 - Får skjutas till Hösten 2022.

Administration
Konto hos leverantörer

Geir 50 Bauhaus - ska tas bort
Biltema klart. 
Byggmax, Hornbach ska skapas

Styrelsen
Arbetshelg för styrelsen (Benny, Göran, Lorna) för att rensa, städa för att 
kunna dokumentera

Styrelsen 50 1) Beslut  om datum nästa styrelsemöte
2) Förslag i November. Börjar med styrelsemöte och 
sedan arbetsdag: 13/11
3) Fler arbetshelg behövs under 2022. 

Styrelsen Stadgeändring 
Stadgarna säger att beslut kan bara tas på årsmöte. 

Styrelsen
Gå igenom stadgarna. Boka ett separatmöte eller efter 
ett styrelsemöte,  för genomgång av stadgarna

Säkerhet Hjärtstartare till klubbstugan - ta in kostnadsuppgift
Geir Framtiden

Säkerhet

Vi behöver ett staket runt dammen ur säkerhetssynpunkt. 

Framtiden
Behöver vi det ur säkerhetssynpunkt. Ta hjälp av 
kommunen vad som krävs, ställ fråga i samband med 
Lekplats frågorna.

  Status / Klar : Fyll i graden (status)  50 = pågående, 100 % = Klar

Aktiviteter


