
                                                                                                                                                                          

Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Protokoll Nr 14, 2020-2021 
Slag av sammanträde Styrelsemöte / Avrapporteringsmöte 
Tid och plats Fredag 2020-03-05 klockan 16.30 i klubbstugan. 
Närvarande Karl-Erik Finnman, Kennie Nilsson,  
 Tommy Lee, Geir Jöraas 

Anna-Lena Bengtsson, Maria Ward 
  

 
Ny dagordning här 

§186. Mötets öppnande 
§187. Eventuell komplettering av dagordning. 
§188. Godkännande av dagordning. 
§189. Justeringspers Anna-Lena 
§190. Föregående protokoll 
§191. Återkoppling av föergående styrlesemöte. 
§192. Ekonomi. 

     Kalle har pratat med Fredrik i måndags 262 300 Kr är inbetalt stämmer  
     med offert. 
     Återstår 157 025 Kr detta är den summa som är utanför offert, och som  
     inte  

                                            är beslutat av styrelsen. 
    FJ markentrepenad  har hämtat materialet pumpar och pumpstation. 
    Kalle kontaktar FJ på måndag och hör varför de har hämtat materialet 

§193. Jurist från koloniträdgårdsförbundet. 
     Vi kan få jurist hjälp med jurist via koloniträdgårdsförbundet, som  
     Kalle tror är utan kostnad. Styrelsen har beslutat att ta hjälp av jurist 

§194. Bankkontakt 
     Kalle har varit i kontakt med banker om lån, men inte har lyckats få  
     någon bank som är intresserade av att låna ut pengar. 
     Medlemsmötet är flyttat till den söndag 21 mars, detta på grund av att vi  
     inte hinner få ut kallelsen i tid. 
     Digitalt kl 10 och  
     Fysiskt möte Kl 13. 

§195. Kalle tar kontakt med koloniträdgårdsförbundet och hör om vi kan 
bestrida fakturan på 157 025 Kr 

§196. Vi behöver ett nytt styrelsemöte innan medlemsmöte. 
§197. Tommy tar kontakt med länsförsäkringar bank och Kalle tar klarna om  

     vi kan få lån via dem 



§198. Kallet tar kontakt med kommunen och hör om vi kan få anstånd med  
     halva arrendet till nästa år. 

§199. Kallese till mötet går ut på måndag till medlemmarna. 
§200. Nästa styrelsemöte torsdag 11 mars kl 16:30. 
§201. Elsäkring Tommy har tagit kontakt med Öresundskraft Se bilag 1. 
§202. Beslut att styrelsen ställer sina platser till förfogande vid nästa årsmöte 
§203. Mötet avslutats 

      
 

 

 

 

Sekreterare                     Ordförande                     Justeringsperson       

Geir Jöraas                    Karl-Erik Finnman            Anna-Lena Bengtsson. 

 


