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1.

Mötets öppnande
Mötesordföranden Mikael Kolk hälsade välkommen och förklarade
mötet öppnat.

2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3.

Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter rapporterades

4.

Ekonomisk rapport
Inget att rapportera.

5.

Pågående aktiviteter
Bengt berättade om hans syn på uppgiften som materialförvaltare,
Bengt svarar för service och underhåll av föreningens maskiner . Det
konstaterades att det föreningens material i vissa fall är ute lite för länge
hos medlemmar, de bör ställas tillbaka i förrådet, när de inte används.
Jeanette har gjort en inventering av förrådet, men vi behöver se över
materialet i förrådet. Meddelande till medlemmarna i samband med
kallelse om städdagen, att material skall vara inne i förrådet en vecka
efter städdagen, därefter räknar Lars-Göran igenom förrådet.
Ett träd återstår efter trädfällningen i höstas, Hans-Rune undersöker om
han kan klara det, då det lutar.
Information till medlemmar om trädfällning i området ”knallen” mellan
mantalsvägen och hemmansvägen, samt i slutet av mantalsvägen vid
fotbollsplanen. Klas och Bertil träffas för genomgång och uppmärkning,

därefter går de runt till berörda och informerar. Själva trädfällningen
planeras att ske i samband med vårstädningen.
Finns det akut behov av att fälla träd som är angripna eller skadade, i
så fall skall Klas, Bertil eller Mikael kontaktas först.
Diskussion om containrar, om det blir trädfällning vid vårstädningen,
behövs stora containrar. Anna beställer.
Kallelse till städdagen måste skickas ut snarast, respektive
kvartersombud ombesörjer detta. Mikael har mailat ut ett förslag till
kallelse.
Vid inköp till föreningen skall kvitto ihop med namn och konto lämnas till
Kenneth.
Föreningen beställer tjänsten inmätning av kommunen för tomten på
Sättingsv 44, så att frågetecknen kring tomtgräns, blir klartlagt
6.

Övrigt
Vid nästa möte skall beställning läggas på snöslunga. Lars-Göran
kollar upp olika alternativ.
Johan informerade om BUS ( Barn, ungdom och seniorer i
samverkan) , handlar om att integrera unga och äldre i Partille. Kort
diskussion om hur föreningen kan bidra. Informationsmöte för
styrelsen kan bli aktuellt senare under våren.

7.

Nästa möte
Nästa möte 2011-04-26, Johan står för fika.

8.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Tomas Bergström

Mikael Kolk

