
                                                                                                                                                                          

Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Protokoll Nr 12, 2020-2021 
Slag av sammanträde Styrelsemöte 
Tid och plats Måndag 2020-01-25klockan 17.30 i klubbstugan. 
Närvarande Karl-Erik Finnman, Kennie Nilsson,  
 Tommy Lee, Geir Jöraas 

Anna-Lena Bengtsson, Maria Ward 
  

 
 

Vi inleder med Kvällens gäst: 
Ali Schibl från Byggnadsnämnden som skall berätta om planarbetet på 
Närlundaområdet. 
 
§158 Mötets öppnande. 

Kalle förklarar mötet öppnas. 
§159 Eventuell komplettering av dagordning. 
§160 Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkänd och lagd till handlingarna 
§161.Justeringsperson. Kennie Nilsson 
§162. Föregående protokoll.  
        Godkänd läggs till handlingarna 

 §163.  Korrespondens: 
  Inkommande: Förslag från koloni 26, mail från Lars Persson koloni 84. 
       Förlsag från koloni 26 hänskjuts till årsmötet. Se bilaga 
       Mail från koloni 84 vill inte ha några uppdrag i föreningen.  
        Banken kan inte längre göra UC kontroller för oss. 
  Vi ämnar byta bank, snarast. 
         Papper från kommunen om vi kan ta emot sommar arbete. 
  Utgående: Inget 
 §164. Ekonomi. Årsavslutning och Budget 2021. Lån/Utskick av räkningar. 
        Tommy håller på med årsavslut 

 Vi behöver få in pengar för avlopps projektet som blivit mycket dyrare 
       än beräknat, första räkning på 2 000 kommer att skickas ut snarast. 
       Resterande avgift kommer delas på 2 gånger. 
       Följebrev till första fakturan skall författas 
      Årsmötet skjuts till sommarmötet den 10 juli, om Covid 19 situationen 
      tillåter det. 
§165 Status avloppsledning. 



     De har kört sönder maskinen, de räknar med att börja jobba igen  
      2021-01-25, jobbet beräknas vara klart inom några veckor. 
§166. Övriga Rapporter.  
     Värme pumpen i klubbstugan hade ingen ström, det var en huvud säkring   
     som gått sönder, så en fas var utslagen. 

   §167.  Nya kolonister. Koloni 107 ??   
          Fick ingen UC koll eftersom banken inte längre gör detta, Kalle har 
                                             godkänt då det har tagit lång tid. 
   §168.  Status Årsmöte med hänsyn till Covid-19 lagen 
         Valberedningen måste börja jobba. 
   §169. Sommarmöte den 10 juli. Blir årsmöte 

§170 Nästa styrelsemöte, den 25 februari 2021, klockan 17.30 i  
         Klubbstugan. 
§171. Mötets avslutande. 

 

 

 

Sekreterare                     Ordförande                     Justeringsperson       

Geir Jöraas                    Karl-Erik Finnman           Kennie Nilsson  

 


