
                                                                                                                                                                          

Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Protokoll Nr 2, 2021-05-02 
Slag av sammanträde Styrelsemöte 
Tid och plats Söndag 2021-05-02 klockan 10.00 i klubbstugan. 
Närvarande Tommy Lee, Geir Jöraas 

Anna-Lena Bengtsson, Maria Ward, Nenad Illic,  
Bo Sten, Lisbeth Sjöberg, Gilla Olsson 

 Anette Hundborg, Ingrid Svensson 
  

 
1. Mötets öppnande 

a. Geir öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
2. Eventuell komplettering av dagordning. 

a. Inspektionsrundor – punkt 21 
b. Nya avtal; nytt arrendekontrakt – punkt 22 
c. Medlemsmöten – punkt 23 

• 3 st per år; Årsmöte, sommarmöte, avslutningsmöte 
3.   Godkännande av dagordning. 

a. Dagordningen godkänd 
4.   Information till revisorer 

a. Revisorer är närvarande vid styrelsemötet idag, och kommer enligt stadgarna att 
bjudas in till samtliga styrelsemöten. 

5. Justeringsperson.  
a. Bo Sten är utsedd som justeringsperson 

6. Föregående protokoll.  
a. Genomgång av föregående protokoll.  
b. Godkänd och lagd till handlingarna. 

7. Korrespondens: 
a. Inkommande Mail från Haxhi angående sommarpraktikanter 

• Utgående: Svar till Haxhi, boka möte angående sommarpraktikanter. 
1. Geir bokar möte för genomgång av vad som ingår och vem som 

ansvarar för vad. En arbetsledare ansvarar för sommarpraktikater. 
Varaktighet 3 veckor. 

8. Ekonomi. 
a. 249000:- på konto + 20000:- sparkonto  

• 2 stora utgifter till koloniföreningen och arrendet till kommun = 279000:- 
vilket pengarna på kontot inte täcker. 

• Arrendet till kommunen = 227800:- 



• Utöver det är även fakturan på 157025:- till FJ Markentreprenad inte betald. 
(se punkt 10) 

b. 21 st medllemar har inte betalt arrende. Påminnelse skickas ut vecka 18..  
c. Skicka ut faktura till medlemmar på årsavgiften. (2800:-) 
d. Medlemsutskick/Nyhetsbrev, information om arrendehöjningar de kommande åren. 
e. Verksamhetsplan/Budget 2021, ska genomgås och fastläggas sen skickas det ut till 

alla medlemmar. 
f. Ekonomisk redovisning för genomgång i styrelsen varje kvartal via en 

resultatrapport. 
g. Beslut togs att byta bank 

9. Sommarpraktikanter. 
a. Se punkt 7 

10. Uppdatering av situationen med entreprenören m.m. 
a. Geir får i uppdrag att med hjälp av Gilla som bisittare/vittne och eventuellt mer hjälp 

som behövs, att gå igenom och förhandla ner den återstående fakturan på 157025:- 
så vi kan avsluta affären med FJ Markentreprenad innan maj månads avslut. 

11. Kennies arbetsuppgifter.  
a. Kennie får uppdraget som arbetsledare för arbetsplikten samt gräsklippning på 

gemensamma gräsytor: 
• Någon som går vid sidan om Kennie och lär sig, som på sikt kan ta över 

ansvaret för arbetspliktsdagarna. 
• Planering och uppstyrning av arbetsuppgifterna. 
• Anna-Lena fortsätter att föra närvarolista på arbetspliktsdagarna. 

b. Nycklar som Kennie skall ha i fortsättningen 
• Traktorgaraget 
• Till boden där släpet står. 
• Köket, redskapsbod, verktygsbod 

c. Arbeta tillsammans med medlemmarna i framtiden för att tillsammans utarbeta hur 
dessa dagar/timmar ska utföras. 

12. Ansvarsförsäkring styrelsen, försäkringsbrev. 
a. Geir och Tommy går igenom försäkringen med Folksam. 

13. Nycklar som enbart fanns i ett ex, Tommy har kopierat. 
a. Alla nycklar finns det nu flera av. 
b. Vinterlåset ska bytas ut 

14. Handikapptoaletten, låsningen? 
a. Lås upp toalett, sätt tillbaka gamla cylindern. 
b. Uppdatera skyltar som gör det tydligt att det är en handikapptoalett. 

15. Lokalisera alla som gjort annat arbete istället för arbetspliktsdagarna,  
a. Komplettera listan - Geir 
b. Städare  
c. Koloni 34 
d. Inga Lill koloni 85 
e. Kennie kan tänka sig att fortsätta jaga städerskor till toaletterna 
f. Bengt Åke Andersson (Benny) koloni 88 lagar staket. 
g. Nadias arbete med att sköta blommor vid entren och lotteribod. Har haft 3 tim 

avdrag på arbetsplikten för detta. 
h. Container 



16. Varningsskyltar gasolflaskor i kolonierna. 
a. Föreningen ska stå för skyltar.  
b. Vilka stugor har gasol. Frågan har ställts på årsmöte.  

• Lokalisera listan och om fler stugor har gasol idag. 
c. Tommy tar in information från räddningstjänsten och informerar styrelsen. 

17. Kan vi fråga Göran Knutsson i koloni 73 om att vara handy man, dvs vara tillgänglig om 
någon måste möta en hantverkare eller dyligt dagtid. 

a. Geir frågar Göran om han är intresserad. Beslut tas senare. 
18. Handikapp parkeringen 

a. Är till för kolonister och inte för besökare. 
b. Är man kolonist och har handikapptillstånd så kan man stå på handikapp 

parkeringen. 
c. Nya skyltar ska beställas och sättas upp. 

19. Nya kolonister: 45, 49, 53, 59, 91 
a. Kontrakt skrivet med 45, 49, 53 

20. Kolonier till salu 
a. Stuga 58 är till salu, ev en till. 

21. Inspektionsrundor 
a. Alla i styrelsen går runt i området under sommaren, för att presentera föreningens 

nya styrelse m.m 
b. Boka in några dagar efter midsommar. 

22. Nya avtal; nytt arrendekontrakt. 
a. Kontroll måste göras att kolonisternas avtal stämmer med nya arrendeavtal, om inte 

ska nya avtal skrivas. 
23. Medlemsmöten 

a. 3 st per år; Årsmöte, sommarmöte, avslutningsmöte. 
24. Övrigt 

a. Hemsidan är nerstängd. Den nya hemsidan (www.narlundakoloni.se) är uppe men 
väldigt lite information i nuläget, då vi trodde vi hade till 2021-05-30 på oss att föra 
över informationen. E-mail adresser till styrelse, revisorer har/ska skapas. 

b. Styrelseprotokoll finns tillgängliga i klubbstugan, informera vi tillfälle samtliga 
medlemmar.  

25. Nästa styrelsemöte: 2021-05-16 kl 09.30 i klubbstugan 
26. Mötets avslutande. 

  
 

 

Sekreterare                     Ordförande                     Justeringsperson       

Lisbeth Sjöberg              Geir Jöraas                      Bo Sten 

 


