
                                                                                                                                                                          

Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Protokoll Nr 6, 2020-08-24 
Slag av sammanträde Styrelsemöte 
Tid och plats Måndag 2020 -08-24 klockan 17.30 i klubbstugan. 
Närvarande Karl-Erik Finnman, Kennie Nilsson,  
 Tommy Lee, Geir Jöraas, Anna-Lena Bengtsson 

 
  

 
§74 Mötets öppnande 

Karl-Erik förklarar mötet öppet. 
§75 Eventuell komplettering av dagordning. 

inga 
§76 Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
§77 Justeringsperson.  

Kennie 
§78 Föregående protokoll.  

Godkänd lagd till handlingarna. 
Försäkrings biten har ännu inte hunnits med att kolla Tommy håller i frågan. 

§79 Korrespondens:  
Inkommande: ingen 
Utgående: Utvärdering sommarjobbare.  
Mailsvar till kommunen om sommararbetarna. 

§80 Ekonomi. 189 675, kommer stor räkning nästa månad, ser ut som att drift och 
investering inte kan bli stora. Tommy räknar på det till nästa möte och redovisar. 
Vi behöver göra ansökan till koloniträdgårdsförningens lånefond, om att låna 200 000 
Kr, Tommy och Karl-Erik ordnar med detta. 

§81 AU-beslut. 
Inga 

§82 Status staket/grind söder. Ansökan om lån för pumpstation. 
Jobbet med staketet skall börja i mitten slutet av oktober. Lån för pumpstationen på 
punkt §80. 

§83 Rapporter. (Tillståndet i soprummet, Dusch i östra. Kallat in kolonist 28 för samtal om 
misskötsel/klagomål. Arbetsplikt mm.) 
Tillståndet i soprummet är bra, Östra duschen arbetet påbörjas i lutet av oktober. 
Kennie och Karl-Erik har pratat med kolonisterna i koloni 28 angående klagomålen. Det 
har resulterat i att de påbörjat åtgärdat. 



44 kolonister på arbetsplikten den 15 augusti, vi måste börja betala personal för att städa 
toaletterna, de får betalt genom att de slipper arbetsplikten. 
Kennie påpekar att ordningsreglerna måste respekteras, man får till exempel inte tvätta 
bilen i gångarna. 
Det har förekommit incidenter med högt ljud. Dessa har blivit tillrättavisade. 
Problem med att kolonister inte stänger vattenkranarna när de lämnar sina kolonier. 

§84 Campus ingenjörerna kommer på besök den 18 september, 10.15 – 12.15 
Karl-Erik påminner om att ingenjör klassen kommer den 18 september. 

§85 Månskensrundan den 3 oktober. 
Karl-Erik påminner om månskensrundan, de som vill får ansluta sig till detta. Anslag 
kommer att sättas upp, det sätts upp på hemsidan också. 

§86  Nya kolonister:  81; Byte inom familjen i koloni 15, 48 och 88 
§87 Kolonier till salu: 11, 49, 62, 115 
§88 Minnesanteckningar Sommarmötet. Synpunkter? 

Minnesanteckningarna gicks igenom och lades till handlingarn. 
§89 Övrigt. 

Valberedning behöver bjudas in till nästa möte för att ta beslut om vilka val som skall 
förberedas. Karl-Erik har tagit på sig att bjuda in valberedningen. 

§90 Nästa styrelsemöte: 21 september, 2020, i Klubbstugan kl. 17:30 
§91 Mötets avslutande.  

Karl-Erik förklarar mötet avslutat. 
 

 

 

 

Sekreterare                     Ordförande                     Justeringsperson       

Geir Jöraas                    Karl-Erik Finnman            Kennie Nilsson 

 

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


