
                                                                                                                                                                          

Närlunda Koloniförening u.p.a. 

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

Anna-Lena Bengtsson, Maria Ward 
Ingela Svensson, Anette Hundborg. 

  
 

Styrelsemöte den 25 februari, 2021, klockan 17.30 i Klubbstugan 
Till detta möte kallas även revisorerna Ingrid Svensson och Anette Hundborg. 

 
§172. Mötets öppnande 

     Kalle förklarar mötet öppnat. 
     För att revisorerna inte skall behöva närvara hela mötet avhandlas 
punkten ekonomi först på detta möte punkt §178 

§173. Eventuell komplettering av dagordning. Infoga anteckningar från   
      extramöte den 11 februari, Se punk §178. 

§174. Godkännande av dagordning. Godkänd 
§175. Justeringsperson.  Maria Ward 
§176. Föregående protokoll.  

    Godkänd lagt till handligarna. 
§177. Korrespondens: 

Inkommande: mail från kolonisterna 8 och 30 (utsänt) Se bilaga 1 
Deklarations blanketter 2021, Folkrörelsearkivet, ansökan om medel. 
Betalt dubbelt förra året, så detta betalas inte i år 
Utgående: Inget 

§178. Ekonomi.  
I höst hade vi 200 000 i kapital, vi slulle då planera för jobben. 
Tidigt i våras fick vi offert på 30 000 för att byta ut staket och flytta  
grinden vid östra, denna kompletterades senar till 49 000 Kr 
Då hade vi pengar, och allt gick enligt budget. Marken skulle jämnas till  
och detta skulle göras på arbetsplikten, istället fick FJ Markentreprenad  
detta arbete. Kostnad skulle enligt Kennie uppgå till mellan  
6 000 – 10 000. Den slutliga fakturan var på 49 000 Kr 
Vi har pratat i styrelsen om att köpa in frukt press och lampor för att  
utöka belysningen på området. Beslut togs om att köpa in 4  
solcellslampor och 2 frukpressar. När detta beslut togs var kostnad för  



markarbete vid östra grinden inte känt av styrelsen, eftersom detta 
arbete inte varit upp till beslut i styrelsen.Fruktpressar och  
solcellslampor har inhandlats. 
Tommy hade kollat med priser på stolpar, och 5 stolpar har inhandlats 
Lån beviljades i mitten av december, till avlopps jobbet. 
Offerten på jobbet med pumpstationen har aldrig varit uppe i styrelsen.  
Kostnaden som presenterats för medlemmarna på 150 000 Kr till  
200 000 Kr visade sig vara enbart för material, hela arbetet skulle gå på  
322 500 Kr, detta är första gången denna offert presenteras på ett  
styrelsemöte, offert på  
145 000 Kr är bara material offert på hela jobbet 322 000 både mark  
arbete och material. 
De har debiterat 83 000 för material,  262 300 arbete 157 025 arbete. 
10 dagar efter att jobbet startat har Fredrik haft möter med Kennie och  
Roger, där de sa att det tar mycket längre tid. Där företaget anser sig ha  
fått godkännande för fortsatt arbete. 
Vi har fått in Ca 80 000 av de 240 000 som det är skickat ut fakturor på 
Vi saknar 112 312 + 157 000. 
Tommy vill ha beslut på att vi byter ut 2 av rest avfall till wellpapp,  
detta bifalls. 
Vi behöver få in de 240 000 från kolonister men behöver ytterligare  
1000 per kolonist. 
Styrelsen måste vara transparanta mot medlemmarna med att vi har  
falerat med offerterna angående markarbetena,  
Beslut om att en jurist skall kopplas in och se om vi kan bestrida  
fakturorna från firman som gör markarbete till pumpstationen. 
Vi behöver låna upp 150 000 för att kunna täcka fakturorna. 
Beslut är taget om att hemsidan flyttas till one.com 
Styrelsen lägger beslut om att Kassör vice ordf och ordförande får  
arvode inga andra i styrelsen får arvode detta året. 
För att minska på kostnader kommer ett meddelande om att årsmötes  
handlingar kommer att finns för avhämtning i klubbstugan när kallelse 
till årsmötet skickas ut, de som har mail får handlingarna via mail. 

§179. Status avloppsledning. 
     Arbetet är stoppat men jobbet måste göras klart. 

§180. Övriga Rapporter.  
      3 stycken inbrott 5, 7 och 11. 

§181. Nya kolonister. 114. 
§182. Status Årsmöte med hänsyn till Covid-19 lagen. 

     Årsmötet vi provar med att ha årsmötet digitalt.  
     Vi provar med digitalt möte den 13 mars när vi har medlemsmöte  
     se nedan. 

§183. Svar till kolonister rörande extra utdebitering av avgifter 
     Svar skickas ut till samtliga kolonister i kallelsen till medlemsmötet. 

§184. Fredagen den 5 mars kl 16:30  har vi ett avrapporteringsmöte om vad 
     som hänt angående kostnaderna 
    Lördagen den 13 mars digitalt medlems möte kl 10:00. 



    Fysiskt medlemsmöte samma dag kl 13:00  
    Nästa styrelsemöte, den ?? mars 2021, klockan 17.30 i Klubbstugan. 

§185. Mötets avslutande. 
 

 

Sekreterare                     Ordförande                     Justeringsperson       

Geir Jöraas                    Karl-Erik Finnman            Maria Ward 

 


