
Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Protokoll Nr 3, 2021-05-16 
Slag av sammanträde Styrelsemöte 
Tid och plats Söndag 2021-05-16 klockan 09.30 i klubbstugan. 
Närvarande Tommy Lee, Geir Jöraas 

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

 Ingrid Svensson 
 
 

 
1. Mötets öppnande 

a. Geir hälsade god morgon och förklarade mötet öppet. 
2. Godkännande av dagordning. 

a. Dagordningen godkändes. 
3. Justeringsperson.  

a. Nenad Illic utsedd till justeringsperson. 
4. Föregående protokoll.  

a. Föregående protokoll lagd till handlingarna. 
5. Korrespondens: 

Inkommande: Polisrapport har ankommit angående klippning av staket vid den västra sidan 
om norra grinden. 
Utgående: Bokat digitalt möte med Haxhi den 17 maj kl 12:00 angående 
sommarpraktikanter. 

6. Komplettering av verksamhetsplan. 
a. Se separat bilaga. 
b. Komplettering av verksamhetsplanen: 

• Färdigställa grävarbetet. 
• Färdigställa tidlås på östra grinden. Kostnad c:a 10000:- Tommy tar in 

uppdaterad offert. 
• Gasolskyltar måste sättas upp, Föreningen beställer 20-25 st beroende på 

kostnad. Tommy tar in kostnad. Geir kontrollerar med Kalle om det redan är 
inköpt skyltar. 

• Handikapp skylt ska köpas in och sättas upp.  
7. Ekonomi.  

a. Budget 2021. 
• Grävarbetet är den stora kostnaden.  
• Extra styrelsemöte för att godkänna extra inbetalning till föreningen.  
• 8000:- finns på kontot, som ska räcka i 1 månad. 
• Årsavgiften på 2800:- ska skickas ut.  



• Påminnelse på arrende är utskickat 210507. 
• Påminnelse på extra betalning på 2000:- ska omgående skickas ut. 
• Beslut tas att styrelsen ska betala för nycklar till parkering, dusch mfl. 
• Styrelsens arbete räknas som arbetsplikt. Till styrelsen räknas ordinarie 

ledamoter,och suppleanter, revisorer och revisorsuppleant. 
• Budget 2021 ska vara klart till näste styrelsemöte.  
• Besiktning av föreningens stugor och bodar, för att fastställa och planera 

fortlöpande underhåll. 
• Inventering och dokumentation av alla inventarier, redskap mm. 
• Dokumentation av el- och vattendragning, hur och var man stänger av mm 

för underhåll. 
b. Elavtalet 

• Öresundskraft: Löper ut 2021-06-30 
• 42 öre/kwh 2020-2021. 
• Efter 2021-07-01: 1 års avtal 78 öre/kwh. Rörligt avtal 61 öre. 
• 20-25000 kwh/år förbrukas per år. 
• Om vi ska byta så är det viktigt att det ligger i närområde, i Skåne. 
• Tommy tar in prisuppgifter. 

c. De som utför arbete på de gemensamma ytorna, personer utsedda av styrelsen mot    
kvittning av arbetsplitkt. Se bilaga. 

• Nämnda personer i bilagan: Beslut att arbetet är arbetsplikt. 
• Städning av toaletter: Schemat är inte komplett. Geir pratar med Kennie 

som har erbjudit sig att leta/fråga efter medlemmar som vill ta på sig 
arbetet. 

d. Löpande inköp under delegation 
• Beslut att Ordförande samt kassör har rätt att godkänna kostnad upp till 

2000:-.  
• Alla kostnader redovisas på varje styrelsemöte under punkten anmälningar 

utifrån delegation. 
e.  Beslut om arvode till styrelsemedlemmar för 2021. 

• Beslut att styrelsen inte tar ut något arvode.  
• Revisorer och revisor suppleant kvittar arvode mot arbetsplikten. 

8. Genomgång av situationen med entreprenören m.m. 
a.8 maj möte med FJ Markentrepenad. Se bilaga 

• Information till medlemmar vid årsmöte/sommarmöte 
9. Ansvarsområde styelsemedlemmar. 

• Förslag/Beslut: 
• Tommy - Sköter kassörsplikter. 
• Lisbeth - Sekreterare och uppdaterar hemsidan.samt organiserar styrelsens mail. 

(Geir utbildar Lisbeth) 
• Anna-Lena - Registrerar tider på arbetsplikten. 
• Nenne - Har hand om områdets nycklar. 
• Bo Steen - Handleder arbetsplikten. 
• Maria och Geir - Delar på allt övrigt. 

10. Planera arbetsplikten + inspektionsrundor.  



• Arbetsplikten: Bo Steen och Göran Knutsson (koloni 74) sätter sig och gör en 
planering av arbetsplikten tillsammans med Kennie. 

• Inspektionsrundor: Till nästa styrelsemöte; förslag/beslult om datum för inspektion.  
11. Listan på medlemmar som gör arbete för att kvitta arbetsplikten.-se punkt 7c. 
12. Ta fram besiktningsprotokoll, se exempel Mossängens koloniområde Malmö, se bilaga. 

• Lisbeth tar fram ett besiktningsprotokoll.  
• Tommy skicka korrekt logga för Närlunda Koloniförening till Lisbeth. 

13. Extra årsmöte. 
a. Förslag den 5:e juni 

• Se förslag på dagordning i bilaga. 
• Föreslå: 
• Färdigställa arbetet, 157025:-, 57500:- under 2022. 
• En extra kostnad på 1400:- per koloni 2021 (för omgående inbetalning) 
• Höjd årsavgift 2022 till 3300:-/år  
• Kallelse måste skickas ut 14 dagar innan. Skickas tillsammans med årsavgiften. 

14. Övrigt 
a. Säsongens medlemsmöte. 

• Sommarmöte förläggs till den 24 juli. 
• Höstmöte den 25 september 
• Workshop i grupper om vad som ska hanteras och vilka dagar/tider är bäst under 

arbetspliktsdagarna. 
b. Geir har uppdaterat Kennie och Bengt-Åke med var man vänder sig när man behöver 
handla något. 
c. Göran Knutsson (Koloni 74) har accepterat att vara handyman och vara tillgänglig för 
mindre reparationer och om hantverkare ska in på området samt gå sidan om Kennie vid 
arbetsplikt. 
d. Beslut togs att ha ett öppet kontor i anslutning till arbetspliktsdag, nästa arbetsplikt    
2021-06-19 11.30 – 13.30 = Tommy/Maria. 

15. Nästa styrelsemöte, 
a. 2021-05-30 klockan 09.30 

16. Mötets avslutande. 
 
 
 
 
 
Sekreterare                                     Ordförande                                  Justeringsperson       

Lisbeth Sjöberg                              Geir Jöraas                                   Nenad Illic 

 
  
  


