
                                                                                                                                                                          

Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Protokoll Nr 2, 2020–2021 
Slag av sammanträde Styrelsemöte 
Tid och plats Måndag 2020-03-23 Klockan 18.00 i klubbstugan. 
Närvarande Karl-Erik Finnman, Kennie Nilsson, Tommy Lee, 
 Geir Jöraas Bengt-Åke Johnsson, Anna-Lena Bengtsson,  

Maria Ward. 
 
§ 10  Mötets öppnande 
     Karl-Erik förklarade mötet öppnat 
 
§ 11  Eventuell komplettering av dagordning. 
    Karl-Erik har några små Notering som kommer längre ned i protokollet 
 Maria efterlyser telefonlista till styrelsen för att ersätta om någon blir sjuk vid arbete.  
 Karl-Erik ordnar detta. 
 
§ 12   Godkännande av dagordning. 
     Dagordningen godkändes 
  
§ 13   Justeringsperson.  
      Kennie Nilsson 
 
§ 14   Föregående protokoll.  
     Föregående protokollet gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 15   Korrespondens:  
  Inkommande: Inget 
  Utgående: Sparbanken, Koloniträdgårdsförbundet, MEX, Södra regionen, 
     Årsmötesprotokollet har skickats till Sparbanken, Koloniträdgårdsförbundet, MEX och  
     Södra regionen, 
    Rekommenderat brev skickats till Koloni 15 och med information om att han inte kan  

    behålla kolonin då han flyttat från kommunen. 
 

§ 16   Ekonomi.  
     Tommy skall skriva ut årsbokslut för deklarationen. Och lämnar till Kalle. 
 
§ 17   Säsongsstart. Arbetsplikt m.m. 
    Arbetsplikten börjar den 4 april, Kaffe tas på olika tider samt olika platser på grund av  
  Covid-19 faran. Ingen samling inne i klubbstugan. 
 
§ 18   Rapporter.  Uthyrning av klubbstugan. Koloni 15. Inköp anslagstavla.  
     Staket från östra grinden upp till asfalt gången skall bytas. Den gamla grinden skall inte 



     flyttas utan bytas ut helt. 
     Kennie har begärt offert på ett galvat nät 40 meter långt ett pris vi fått är 8 400:- kr,  
     men även Heras skall komma med en offert. 
     Offert från AVARN (NOKAS) på grindöppnare först till norra grinden därefter östra  
  grinden.  
    Vattnet sätts på 1 april soprummet några dagar senare.  
    Lampan vid huvud grinden är sönder Kennie har köpt ny.  
     Det har gjorts service på gräsklipparen. 
     På arbetsplikten skall det grävas från el centralen vid norra grinden ned till grinden för 
  att elektriskt lås med timer skall kunna monteras på norra grinden. 
    Karl-Erik har köpt in en anslagstavla till gaveln till soprummet.  
     Karl-Erik har köpt in en ny laminatmaskin 
     Klubbstugan hyrdes ut till koloni Nr 63, det var inte städat i stugan och vid toaletterna,  
  De har städat klubbstugan och vid toaletterna i efterhand.  
  Det har beslutats att koloni Nr 63 inte kommer att få hyra stugan fler gånger. 
     Tommy har köpt in en begagnad laptop. 
 
§ 19   AU-beslut. 
     Inga AU-beslut är fattade.  
 
§ 20   Nya kolonister:  
   55 och 92 samt överföringar 75, 121.   55 har sålt sin koloni, Kalle har ännu inte träffat  
  köparna. Koloni Nr 75 överförs på Alexander Zurka.  Koloni 121 överförs till annan  

   familjemedlem. Koloni 55 har köpts av Thi Hai Pham och koloni 92 har köpts av  
   Lennart Linden. 

  
§ 21   Kolonier till salu:  
   1, 11, 15, 35, 39 och 122 
 
§ 22   Övrigt.  
     Maria berättar att det kommit förfrågningar till kommunstyrelsen Peter Danielsson om  
  att få flytta ut till kolonierna tidigare på grund av Corona viruset. 
 
§ 23 Nästa styrelsemöte: 27 april 2020 l i Klubbstugan kl. 17.30 
 
§ 24 Mötet avslutades.  
 

Sekreterare                      Ordförande                      Justeringsperson       

Geir Jöraas                                 Karl-Erik Finnman Kennie Nilsson 
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