
 
 
 
 
 
 

Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Protokoll Nr 5, 2020-2021 
 

Slag av sammanträde Styrelsemöte 
Tid och plats Måndag 2020-06-15 klockan 17.30 i klubbstugan. 
Närvarande Karl-Erik Finnman, Tommy Lee, 

 Bengt-Åke Johnsson, Geir Jöraas 
Anna-Lena Bengtsson, Maria Ward 

§59 Mötets öppnande 
Karl-Erik förklarade mötet öppnat 

§60 Eventuell komplettering av dagordning. 
Punkt Nr 8 hemsidan lades till 

§61 Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkänd. 

§62 Justeringsperson. Maria Ward 
§63 Föregående protokoll. 

§48 koloni 90 har betalt arrendet 
Godkänd och lagd till handlingarna 

§64 Korrespondens: 
Inkommande: Arbetsmarknadsförvaltningen om sommarjobbare. 
Fått anvisningar på de 6 ungdomarna som kommer V 28, 29 och 30. 
Om hur de skall handledas. 
Utgående: 

§65 Ekonomi. 
245 839.63 
Samtliga arrenden har betalts. 
Maria lägger fram förslag att vi skall ha en investeringsbudget. 
Tommy vill att vi skall få se 2 offerter på pumpstation och byte av staket samt ny grind 
vid östra, Dessa vill vi ha till mötet i augusti. 
Geir lägger förslag på att vi skall ha en budget för drift. 
Vi förlänger avtalet med Öresundskraft ett år till. 
Tommy vill att vi tittar på försäkringsbiten, kostnad och innehåll. 
Föra över kostnaden på hemsidan till föreningen istället för att det ligger på en 
privatperson. 

§66 Hemsidan 
Vi behöver få kontroll över utseende och innehåll på hemsidan. 
Karl-Erik ska boka möte med Katja och Karl-Erik och Geir. 

§67 AU-beslut. 
Sommarmöte 25 juli, klockan 10:00, vi måste hålla mötet utomhus med tanke på 



covid-19 
§68 Rapporter. 

Container är full och behöver tömmas, 
Vi hade arbetsplikt i lördags 13 juni det var 46 personer. 
Toaletterna på gröningen är stängda på grund av att tanken är full, tömning är beställd. 
Inspektion av området renderade i ett 20 tal anmärkningar. 
Sopstation Kalle kollar varje dag, för att se hur det ser ut. 
Kalle tar kontakt med NSR för att få nya plastsäckar. 

§69 Nya kolonister: 36 
UC kontroll tar för lång tid, Tommy tillsammans Karl-Erik ska boka en tid med 
Handelsbanken, för förhandling om byte av bank. De kontrollerar också om det går att 
få UC kontroll som en tjänst vi själv vi kan utföra via banken 

§70 Kolonier till salu: 11, 28, 115 
§71 Övrigt 

Koloni Nr 15 har fått besked om att han inte längre kan stå som ägare till stugan då han 
flyttat från kommunen. 
Tommy vill att vi ska undersöka vem som har slarvat bort nycklar som blivit utlämnat 
till bland annat kommun, brandkår osv. 
Kalle kollar om det finns kvittenser på vem som hämtat ut nycklar. 

§72 Nästa styrelsemöte: 24 augusti 2020 l i Klubbstugan kl. 17.30 
§73 Mötets avslutande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

Geir Jöraas Karl-Erik Finnman Maria Ward 
 


