Styrelsemöte 20151020
Anders väljs till sekreterare.
Marcus justerar protokollet.
Ekonomisk rapport
Kassören ber att få återkomma till nästa möte med en ekonomisk rapport.
Rapport från arbetsgruppsamordnaren
Inga nya lottinnehavare sedan sist och därmed inga nya att samordna.
EvaBritt från gräsklippargruppen efterlyser fler i hennes grupp eftersom
ytorna att klippa har blivit större.
Jobbet har blivit tyngre och man kanske skall jobba två åt gången i framtiden.
Rapport från senaste arbetsdagen
Den nya grusgången är klar men med vissa sänkor kvar att fylla i med nytt grus.
Vi väntar med att fylla på med nytt grus till våren när marken har satt sig.
Sarggruppen har bestämt sig för att inte bygga sarg längs med den nya grusgången.

Medlemsfrågor
EvaBritt tar upp frågan om hur vi når och engagerar fler medlemmar.
de som inte svarar på mail eller kommer på möten hur når vi dem.
Ringer runt till alla som aldrig hör av sig eller kommer på möten.
Förslag att styrelsen inför årsmötet 2016 ringer runt till dem som aldrig är närvarande eller
kommer och bjuder in dem.
många nya medlemmar tror att det räcker med att skicka in formuläret från hemsidan för att bli
medlem.
det tar mycket tid att kontrollera och påminna om medlems och arrendeavgiften
Lars kollar teknisk lösning på om medlmsavgiften kan göras direkt från hemsidan.
Statusrapport om svetskurs
Karin med kompis ställer upp under en helg och tar med sig
 två små vinkelslipar
 två svetsar
Karin har inte fått sitt schema så vi kan inte spika ett datum
Förslag från Anders vad styrelsen ordnar
 lokal. Det borde funka med rum i församlingshemmet.
 el. Skarvsladd från församlingshemmet
 vinkelslip. Hyra vid behov.
 material att öva och bygga nåt av tex växtstöd. Köpa armeringsjärn
 arbetsbord. Vi offrar ett lågt bord från odlingsområdet (fråga möbelgruppen)

 skyddsplåt till arbetsbordet. Köpa??
 skruvstäd. Borde finnas någon i föreningen som kan låna ut ett skruvstäd.

Framtidsfrågor
Nästa styrelsemöte sattes till tisdag 24/11 18:00
med främst planering av eldfesten onsdag 16/12 på dagordningen.
2016 års första styrelsemöte sätts till tisdag 12/1 18:00
och det sista styrelsemötet före årsmötet.
Årsmötet för 2016 sätts till 27/1 13:00  16:00.

