
                                                                                                                                                                          

Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Protokoll Nr 17, 2020-2021 
Slag av sammanträde Styrelsemöte 
Tid och plats Måndag 2021-04-01 klockan 13:00 i klubbstugan. 
Närvarande Karl-Erik Finnman, Kennie Nilsson,  
 Tommy Lee, Geir Jöraas 

Anna-Lena Bengtsson, Maria Ward 
  

 
§232 Mötets öppnande 

Kalle öppnar mötet 
§233 Eventuell komplettering av dagordning. 

Inga ändringar 
§234 Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes 
§235 Justeringsperson. Kennie Nilsson 
§236 Föregående protokoll.  

       Godkändes och lades till handlingarna 
§237 Valberedningen 

Göran har varit på styrelsemötet och fått information om att styrelsen 
ställt sina platser till förfogande. 

§238 Förslag till ny valberedning. 
Styrelsen återkommer med förslag. 

§239 Korrespondens: 
§240 Inkommande:.Mail från Helsingborgshem, se bilaga 

Utgående: Mailat till FJ markentreprenad, Innehåller samma 
information som det i det rekommenderade brevet.  
Det rekommenderade brevet har hämtats ut. 
Avvaktar svar från Helsingborgs stad angående sommarjobbare. 

§241 Ekonomi.  
109 har betalt extra fakturan.  43 163 Kr finns på kontot 
Fakturor på Arrendet går ut till medlemmarna inom de närmaste 
dagarna 

§242 Styrelseprotokoll. 
Beslut att styrelseprotokollen från 1 januari 2021 kommer att anslås i 
klubbstugan. 

§243 Årsmöte 
Årsmötes kallelse skickas ut digitalt, ett antal utskrivna 
dokument ligger i klubbstugan för de som behöver, och anslås på 



grindarna 
Gilla Olsson har tillfrågats om hon vill sitta ordförande på årsmötet, 
men hon avböjer detta 

§244 Markarbetet. 
§245 Inget nytt har hänt, Polisanmälan   Diarie Nr 1-56-1616530443717 
§246 Kennie har pratat med Roger på Rogers rör, som inte hellre har hört  

   något från FJ markentreprenad. Roger har fått betalning av FJ. Roger är 
   intresserad av att få fakturorna vi fått från FJ markentreprenad, Tommy  
   tar kontakt med Roger och skickar över fakturorna till honom. 

§247 AU-beslut. Inga. 
§248 Rapporter. Inga. 
§249 Nya kolonister. Inga 
§250 Kolonier till salu. Inga som styrelsen har kännedom om.  
§251 Övrigt: Inget 
§252 Diskussion om hur vi hanterar hålen i marken i väntan på besked från  

  FJ markentreprenad. 
§253 Nästa styrelsemöte 

7 april kl 17:30 
§254 Mötets avslutande. 
         Kalle avslutar mötet 

 

 

Sekreterare                     Ordförande                         Justeringsperson       

Geir Jöraas                    Karl-Erik Finnman                Kennie Nilsson 

 


