
                                                                                                                                                                          

Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Protokoll Nr 4, 2020-2021 
Slag av sammanträde Styrelsemöte 
Tid och plats Måndag 2020 -05-18  klockan 17.30 i klubbstugan  
Närvarande Karl-Erik Finnman, Kennie Nilsson,  
 Tommy Lee, Bengt-Åke Johnsson, Geir Jöraas 

Anna-Lena Bengtsson. 
  

 
§42 Mötets öppnande 

Kalle förklarar mötet 
§43 Eventuell komplettering av dagordning. 
§44 Godkännande av dagordning. 
§45 Justeringsperson.  

Bengt-Åke Johnsson 
§46 Föregående protokoll.  

Del av punkt 31 och 33 är inte utförda. 
§47 Korrespondens:  

Inkommande: Mail från Arbetsmarknadsförvaltningen om sommarjobbare. 
Utgående:  Svar till Arbetsmarknadsförvaltningen. 
Vi har lovat att ta emot 6 St sommarjobbare i 3 veckor, Arbetsmarknadsförvaltningen 
har lovat att arbetsleda om vi inte har någon som kan arbetsleda, V 28, 29 och 30. 

§48 Ekonomi.  
434 422,63 
Koloni 90 har inte betalt arrendet, 81 har betalt hälften och fått uppskov med andra 
halvan detta är godkänt av Styrelsen, Men det måste betalas. 
Arrende faktura från kommunen har kommit och skall betalas. 
Fakturan till koloniträdgårdsförbundet är betald 
Swish är fixat. En avgift på 1,50 Kr tillkommer för varje mottagen betalning. 
Avtalet med vår nuvarande Elleventratör (Öresundskraft) upphör den siste juni. 
Avtals förslag från Öresundskraft kommer. 
Bankbyte Tommy föreslår Handelsbanken, Förhandling skall inleds med 
Handelsbanken. 

§49 Inspektionsrunda i området. 
Kennie och Kalle går en runda onsdag 20 Maj klockan 10:00 

§50 AU-beslut. 
Inga beslut tagna. 

§51 Beslut om Midsommarfirande eller inte? 
Som läget Corona är just nu kommer vi inte att hålla något midsommar firande. 



Fortsatt stopp för uthyrning av klubbstugan i juni, juli augusti, Nytt beslut tas på 
styrelsemötet den 4 augusti 

§52 Hemsidan. 
Hemsidans domän skall föras över till föreningen och inte ligga på en privatperson. 
Innehållet på hemsidan behöver uppdateras. 

§53 Rapporter. Klubbstugan fortsatt stopp för uthyrning, juni, juli och augusti?  
Kennie berättar att kolonisterna inte rättar sig efter ordningsregler, vad gäller rensning 
av gångar hastighet på området. 
Arbetsplikten 48 Stycken 
Imorgon kommer Olssons hit för att spola och tömma tanken vid toaletten. 
Vi har fått återbäring från länsförsäkringar med 760 Kr 
Handikapp toaletten skall skyltas så att det respekteras. 
Faktura avseende en styck nyckel samt faktureringsavgift skall skickas till koloni Nr 39.  
Soprums dörren har gått sönder och behöver lagas omgående. 
Traktorn har varit sönder och har blivit reparerad. 

§54  Nya kolonister:  35, 39, 122. 
§55 Kolonier till salu: 11, 36, 115 
§56 Övrigt   

Vi skall titta på möjligheten att sätta lås på eluttagen i gångarna. 
Samt belysningen i rosgången, det är väldigt mörkt i den gången på kvällen. 

§57 Nästa styrelsemöte: 15 juni 2020 l i Klubbstugan kl. 17.30 
§58 Mötets avslutande.  

Kalle förklarade mötet avslutat. 
 

 

 

Sekreterare                     Ordförande                     Justeringsperson       

Geir Jöraas                    Karl-Erik Finnman            Bengt-Åke Johnsson 

--------------------            --------------------------       ----------------------------- 

 


