Mars 2019 medlemsinformasjon
Solvang kolonihager avdeling 3
Vinteren er snart forbi og vi i styret har begynt å forberede oss til ny sesong på Solvang.
Det ble ytret ønske om at styret deler mer informasjon vedr vårt arbeide under siste årsmøte
så vi vil med dette starte med å gi en kort oppdatering av vinterens arbeid.
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Nytt forslag til bredbåndsløsning – informasjon legges frem på vårmøtet
El-bil ladestasjoner – styret venter på tilbud og vil diskutere med Avd 4 samt SU
GRO-prosjektet videreføres med noen små endringer i samarbeidsformen
Solvang-dagene er under planlegging – hold av helgen 31 aug. – 1 sept.
Digitalisering av hyttearkivet er startet – alle dokumenter fra tidligere enn 2017 er
kun arkivert i papirform på huset. Arbeidet med å sikre alle dokumenter er derfor
påbegynt og vi har til nå scannet 18 hytter (i søkbart PDF format) som er lagret i
Forbundets OneDrive sky-løsning. Vil påpeke at lagringsmediet kun er tilgjengelig for
styrets medlemmer
Digitalisering av styremøter tilbake til 1999 (lagret som hyttearkiv – kun tilgjengelig
for styret)
Digitalisering av årsmøter, regnskap, budsjett etc. tilbake til 2003 (lagret som
hyttearkiv – kun tilgjengelig for styret)
Instrukser for alle komiteer er utarbeidet og informasjon som ligger på nettsiden vil
bli oppdatert
Vurdering vedr GDPR er underveis – hva betyr egentlig dette for vår forening?
HMS dokumentasjon er påbegynt som oppfølging av tilsyn av Oslo Kommune Brannog Redningsetaten
Vedlikeholdsplanen er godt i gang og vil bli presentert på vårmøte
Instruks for av- og påsetting av vann er nå på plass
Avd 4 arbeider med forprosjekt for solcelle drevne gatelys – lysgruppa vil samarbeide
med avd 4 for å finne frem til best egnet løsning

Ellers noen viktige datoer å merke seg:
Vannpåsetting er foreløpig planlagt lørdag 6 april
Vårmøte 7. april 2019 kl. 13:00

Hilsen,
Geir Knutsen

