
Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Protokoll Nr 6, 2021-06-05 

Slag av sammanträde Styrelsemöte 
Tid och plats Lördag 2021-06-05 efter extra årsmöte i klubbstugan.
Närvarande Tommy Lee, Geir Jöraas 

Anna-Lena Bengtsson, Maria Ward, Nenad Ilic, 
Bo Sten, Lisbeth Sjöberg, Gilla Olsson 

   
 
 

 
1. Mötets öppnande 

a) Geir öppnade mötet. 
2. Eventuell komplettering av dagordning.  

a) Vi ska bara hantera du punkter som måste sättas igång efter extra årsmötet. 
b) Handikapp parkeringsplats – Läggs på nästa styrelsemöte. 

3. Godkännande av dagordning. 
a) Godkännande av dagordning 

4. Justeringsperson.  
a) Bo sten är utsedd att justera protokollet. 

5. Föregående protokoll.  
a) Flyttas till nästa styrelsemöte.. 

6. Korrespondens: Inget in/ut gående 
Inkommande 
Utgående 

7. Ekonomi.  
a) Efter extra årsmötet: 

 Skicka ut faktura på 1400:-   -Tommy  
b) Övriga punkter tas upp på nästa styrelsemöte: 

 Budget 2021 
 Resultatrapport – Ekonomisk redovisning 
 Arrende  
 Årsavgift & amortering  
 Elavtal flyttat till EON fast pris 1 år 
 Offerter som skall tas in – lagd på aktivitetslistan. 

8. Anmälningar utifrån delegation. 
a) Sekatörer, garnmoppar, duschdraperi och duschslang/munstycke är inköpt. 

9. Genomgång av situationen med entreprenören m.m. 
a) Kontroll av specifikationer från FJ Markentreprenad – Tommy (punkt flyttas till 

nästa styrelsemöte) 



b) Beslut: Att Geir kontaktar FJ Markentreprenad för att fastställa planen för att slutföra 
arbetet utifrån beslut på extra årsmötet. 

10. UC kontroll för medlemsansökan koloni 87 
a) Inkomst 2019: 108 000 inga anmärkningar. 

 Beslut att godkänna köpare. 
11. Nöjeskommitten 

a) Midsommarfirande 
 Det är för tidigt ur restriktions synpunkter 

b) Uthyrning av klubbstugan. 
 Ingen uthyrning, klubbstugan är stängd tills vidare. 

c) Tidigast en kräftskiva i augusti (om restriktioner tillåter) 
12. Nadjas skötsel av blommor 

a) Beslut att godkänna att det är arbetsplikt. 
13. Övrigt 

a) ”Annonsering” sitter på grinden. Det är inte tillåtet. Geir pratar med kolonisten.  
b) Arbetsuppgifter för sommarjobbande ungdomarna – Geir sammanställer och skickar 

ut till styrelsen. 
c) Alla övriga punkter flyttas till nästa möte: 

 Aktivitetslista skapad 
 Besiktningsblankett, kontroll av paragrafer 
 Allmänna flaggdagar 

14. Nästa styrelsemöte 
a) 2021-07-04, 09.30 i klubbstugan. 

15. Mötets avslutande 
 
Bilagor: 

 
 
 
 
 
 
Sekreterare                                     Ordförande                                  Justeringsperson       

Lisbeth Sjöberg                              Geir Jöraas                                   Bo Sten 


