
                                                                                                                                                                          

Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Protokoll Nr 7, 2020-2021 
Slag av sammanträde Styrelsemöte 
Tid och plats Måndag 2020 -09-21  klockan 17.30 i klubbstugan  
Närvarande Karl-Erik Finnman, Kennie Nilsson,  
 Tommy Lee, Geir Jöraas, Anna-Lena Bengtsson, 

Göran Knutson 
  

 
Styrelsemöte den 21 september, 2020, klockan 17.30 i Klubbstugan 
Valberedningen Hans Hartman och Göran Knutsson kallas till detta möte. 

 
§92 Mötets öppnande 

Karl-Erik förklarar mötet öppnat 
§93 Eventuell komplettering av dagordning. 

Inga kompletteringar. 
§94 Godkännande av dagordning. 

godkänd 
§95 Justeringsperson.  

Anna-Lena Bngtsson 
§96 Föregående protokoll.  

Tommy tar in offert på försäkring till nästa möte. 
§97 Korrespondens:   

Inkommande:  
Inga 
Utgående: 
Låneansökan till Koloniträdgårdsrörelsens lånefond. 

§98 Ekonomi.  
168 306 , 27 000 i kommande räkning.  
1 200, kvar att betala på en elkabel. 
Kostnad för grävning och kabeldragning till östra grinden tas i år. 
Kontakta NSR och se om vi kan få behållare för wellpapp. 

§99 Instruktioner till valberedningen inför årsmöte 2021 
Nästa årsmöte i slutet av Februari, Karl-Erik avgår och Bengt Åke avgår. 
Insturktioner har delgetts valberedningen. 

§100 Offerter. Staket och pumpstation. 
Offert på staket har kommit 49 000 Kr  
Offert på pumpstation väntas komma in från Rogers rör. 

§101 Bildande av arbetsgrupp inför föreningens 90 års jubileum 2022. 



Vi tar det på årsmötet att bilda en arbetsgrupp. 
§102 Bankbyte??? 

Karl-Erik och Tommy bokar en tid på Handelsbanken för att kolla möjligheten att byta 
Bank till Handelsbanken. 

§103 AU-beslut. 
Inga Au beslut 

§104 Rapporter. Studiebesök Campusingenjörer den 18/9 
Inbrott 2 veckor sedan vid östra grinden. Staket uppklippt sidan om grinden vid östra. 
Stenar där nya staketet skall vara måste tas bort, marken fram till nya grinden vid östra 
måste planas ut. 
Arbetsplikt 34 personer. 

§105 Månskensrundan den 3 oktober. 
Har varit en del intresse från kolonister om att öppna sina trädgårdar för besökare. 

§106  Nya kolonister: 62 
§107 Kolonier till salu: 49, 105, 114. 
§108 Övrigt   

Äpple must, Bidrag  till utrustning Utbildning. 
Geir går vidare med detta och tar kontakt med Södra regionen. 

§109 Nästa styrelsemöte:19 oktober, 2020, i Klubbstugan kl. 17.30. 
§110 Mötets avslutande.   

 

 

 

 

Sekreterare                     Ordförande                     Justeringsperson       

Geir Jöraas                    Karl-Erik Finnman           Anna-Lena Bengtsson 

 


