
Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Protokoll Nr 4, 2021-05-30 

Slag av sammanträde Styrelsemöte 
Tid och plats Söndag 2021-05-30 klockan 09.30 i klubbstugan. 
Närvarande Tommy Lee, Geir Jöraas 

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

 Ingrid Svensson 
 
 

 
1. Mötets öppnande 

a) Geir hälsade god morgon och förklarade mötet öppet. 
2. Eventuell komplettering av dagordning.  

a) Inga kompletteringar av dagordningen. 
3. Godkännande av dagordning. 

a) Dagordningen godkändes. 
4. Justeringsperson.  

a) Anna-Lena Bengtsson utsedd till justeringsperson. 
5. Föregående protokoll. 

a)  Föregående protokoll lagd till handlingarna. 
6. Korrespondens:  

a) Ingen ny in/utgående korrespondens. 
Inkommande 
Utgående 

7. Ekonomi.  
a) Budget 2021 är inte klar. 

 Budget måste vara klar till extra årsmötet 210605. 
 Tommy/Gilla bokar möte. 

b) Arrende: 5 st har inte betalt in. Påminnelser ska skickas ut. När arrendet är betalt till 
kommunen har vi 22000:- kvar på kontot. (NSVA+UC ska betalas 7000:-) Elräkning 
2900:-, spolning, traktor reparation och vatten tillkommer.  

c) Många medlemmar har, enligt hörsägen, inte fått fakturor (årsavgift och amortering 
till Trädgårdsförbundet) samt kallelsen till extra årsmöte med posten som är 
utskickade 210521. 

d) Offerter som ska tas in enligt protokoll 3: 
 Gasolskyltar ska finnas. Kontrollera hur många vi har - Geir 
 Handikapp skylt – Kostnad 299:-. Beslut: Beställ - Tommy 
 Östra grindens tidlås – ska vara öppen 8-20, från 210501. Böter 1000:- om 

kommunen gör kontroll.  



o Avan – offert ska uppdateras. (kostnaden, lås/el, för norra grinden 
11756:-). Vi måste snabbt få in en offert så vi vet vad kostnaden blir. 

o Kan vi utföra något själv på nästa arbetsplikt? 
o Kan vi få någon (1-2 personer) kan öppna/stänga grinden under 

säsongen? (arbetsplikt) 
o Beslut:  

 Vi måste avvakta med det tills vi har fått in mer pengar. 
 Tillsvidare: Geir/Gilla öppnar/stänger grinden. 

e) Elavtal:  
 Fast pris på EON, 1 år 0,62, 2 år 0,58, 
 Öresundskraft 1-år 0,72. 
 Tommy/Maria föreslår att vi går över till EON, 1 år 
 Beslut: Flytta över elavtal till EON 1-år fastpris. 

f) Vi skapar en aktivitetslista och lägger in alla aktiviteter som vi behöver åtgärda – 
Lisbeth. (Efter att den är skapad sätter vi ansvariga och tidsplan) 

8. Anmälningar utifrån delegation. 
a) Handtvål, golvmoppar, toalettpapper är inköpt 

9. Besiktnings blankett – Bilaga 1 
a) Beslut: Vi använder befintlig Närlunda Koloniförenings blankett. 
b) Ändra ”hyreskontraktet” till ”arrendekontrakt” – Lisbeth (klart) 
c) Kontrollera paragraferna - Geir 

10. Genomgång av situationen med entreprenören m.m. 
a) Vi har överenskommelsen bekräftad skriftligen. Se bilaga 2 

 Skriftligt bekräftat via mail. 
 Fredrik på FJ Markentreprenad – har lämnat underlag för alla fakturorna 

210530. 
o Tommy kontrollerar specifikation mot fakturorna vi har erhållit. 

11. Genomgång av vilka arbetsuppgifter som ungdomarna skall utföra i sommar. 
a) Vi kommer att ha 6 ungdomar i 3 perioder (9 veckor) från mitten av juni. 
b) Vi behöver inventera redskap och eventuellt komplettera inför sommarungdomarnas 

arbetsveckor senast 210614. – Bosse/Göran (Göran måste också ha nycklar så han 
kommer åt det han behöver) 

c) Lista måste sättas ihop på arbetsuppgifter - Geir 
12. Genomgång av dagordning och förberedelse inför extra årsmötet. 

a) Röstlängden (avprickning/fullmakt) – Maria/Anna-Lena 
b) Mikrofon - Nenad 
c) Leda årsmötet – Förslag Ann Danielsson (Geir kontaktar henne) om hon inte kan så 

tar Maria det som vice ordförande. 
d) Maria/Geir listar vad (och hur) informationen ska ges. 

13. Övrigt 
a) Kennie har fått tillåtelse att ringa och få en punktering på traktorn lagad. 
b) Geir har gått en inventerings tur utmed staketlinjen tillsammans med Bengt-Åke 

(Benny) 
c) Vi har fått en skrivare av Bengt-Åke. (finns på kontoret) 
d) Alla i styrelsen har nu nycklar till kontoret. Gilla kommer att få nyckel till köket. 



e) Nya lappar till toaletterna, framförallt på östra, att alla måste hålla rent efter sig -
Nenad. 

f) Efter spolningen blev det stopp i toaletterna gröningen – åtgärdat av Göran, men det 
rinner fortfarande dåligt, vi behöver ha en högtycksslang för spolning av rören. 

g) Var ska medlemmarna lägga felanmälan = Lägg i styrelsens postlåda eller sms/ring 
vid akuta problem 

h) Flaggdagar – vi har missat allmänna flaggdagar, hur/vem ? 
i) Parkering inom området missbrukas, det är bara tillåtet att köra in och lasta i eller ur 

bilen, sedan ska bilen köras ut igen. För att använda våra handikapp platser inom 
området ska man ansöka och få godkänt från styrelsen. – Beslut nästa styrelsemöte. 

14. Nästa styrelsemöte 
a) 210605 efter extra årsmöte. 

15. Mötets avslutande. 
 
Bilagor: 

1. Besiktningsprotokoll 
2. Bekräftelse med FJ markentrepenad 

 
 
 
 
 
 
Sekreterare                                     Ordförande                                  Justeringsperson       

Lisbeth Sjöberg                              Geir Jöraas                                   Anna-Lena Bengtsson 


