Som ni säkert vet så hann vi aldrig med alla punkter vid årsmötet i mars.
Årsmötet beslutade då att genomföra ett extra möte så att vi kunde ta hand om inkomna motioner
och styrelsens propositioner.
Styrelsens tanke var att detta möte skulle ske i samband med städdagen i maj.
Då vi träffades för en månad sedan kunde väl ingen ana vad som var på gång att hända.
Coronaviruset har ändrat allas våra spelregler. Det som var självklart för en månad sedan är det inte
längre. Till exempel är det idag inte tillåtet med tillställningar/folksamlingar som överstiger 50
personer. Vår koloniförening består av 127 lotter vilket skulle innebära att mindre än hälften av er
röstberättigade medlemmar skulle få närvara vid ett sådant möte.
Styrelsen har gått igenom de olika motionerna och propositionerna och kommit fram till att ingen är
av sådan akut karaktär att ett större medlemsmöte måste hållas. Några är till och med redan
åtgärdade. Motioner som gäller VA-frågan och servicebyggnaderna är dessutom återremitterade till
styrelsen och skulle därmed inte tas upp på extramötet. Kompostflaket kommer som vanligt att
finnas på plats hela sommaren. Styrelsen anser därför att övriga propositioner och motioner får vila
tills ett stormöte kan hållas under trygga förhållanden, förslagsvis vid ordinarie årsmöte 2021.
Den enda frågan styrelsen fattat beslut om är öppethållande av gånggrindarna. Dessa kommer
fortsättningsvis att vara stängda. Styrelsen anser att det redan med alla oss kolonister kan vara svårt
att hålla en god städhygien vad gäller toaletterna. Ett öppethållande skulle innebära att även
allmänheten kan använda dem. Inför årsmötet 2021 kommer en utvärdering av stängningen att
göras.
Styrelsen har därför beslutat att vi under rådande omständigheter inte kan genomföra ett större
medlemsmöte med den säkerhet som krävs.
Vi kommer dock att genomföra en begränsad städdag (eftersom alla inte behöver städa på samma
ställe!) men utan den gemensamma fikapausen. Vi hoppas att ni alla har förståelse för detta.
Med dessa ord vill styrelsen – trots allt som sker omkring oss – önska er alla en Glad Påsk!

