
Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Protokoll Nr 13, 2021-10-10 

Slag av sammanträde Styrelsemöte 
Tid och plats Söndag 2021-10-10 kl 09:30 i klubbstugan. 
Närvarande Geir Jöraas, Maria Ward,  

Lisbeth Sjöberg, Anna-Lena Bengtsson,  
Gilla Olsson. Nenad Ilic (del av mötet) 

   
 
 

 
1. Mötets öppnande 

a) Geir öppnade mötet och hälsade välkommen. 
2. Eventuell komplettering av dagordning.  

a) Budget och verksamhetsplan under punkt 7. 
3. Godkännande av dagordning. 

a) Dagordningen är godkänd. 
4. Justeringsperson.  

a) Anna-Lena Bengtsson utsedd till justeringsperson 
5. Korrespondens: 

a) Inkommande 
Medlemsansökan koloni 110 

a. Många förfrågningar på UC koll under det senaste året. Om alla har resulterat 
i lån har han mycket skulder. 

b. Vi måste ta ett principbeslut vad det är styrelsen tittar på i UC kontrollen.  
c. Inga anmärkningar och inkomst är OK. 
d. Ring och informera tilltänkt köpare om kostnader och engagemang i 

koloniföreningen – Geir. 
b) Kommunen; Pia Anderberg: Uppföljning av inspektionsrunda den 20/10 kl 15.00 

a. Information till medlemmar som hade påpekande vid tidigare besiktning. 
b. Geir svarar Pia med om det går att ändra tiden till klockan 16.00. Lisbeth 

närvarar också. 
c) Utgående 

a.  
6. Ekonomi.  

a) Lägesrapport 
 Kvartalsavstämning för september månad. 
 Allting är det kontroll på. 
 Jämför HB (huvudbok) mot kund och leverantörsreskontra 
 Betalt 2 ggr till Öresundskraft. Betalas tillbaka. 



 Mindre diff i handkassan. 
 Kundfodringar: 22900:-  

o Nummer 90 = 9043:- (Hur många påminnelser är skickade?) 
a. Beslut att skicka ett brev rekommenderat: Om inte betalning 

sker så skickar vi det till indrivning. 
b. 1 November skickas det till Kronofogden. 

o Stuart=3200:- 
o Gustav Larsson=2185:- (Skicka påminnelse) 
o Camilla/Stefan är inkl i 22900:- men har betalt sin skuld. 
o Bernt Kraft=Har betalt 2000:- men är bara skyldig 300:- (Mail är 

skickat att vi inte tar emot kontanta betalningar i fortsättningen, 
specifikation om vilken/vilka fakturor som betalas) 

o Betalningen som vi inte kunde härleda till kolonist. Är löst. 
 Vi följer budget. 

o Vinst i år behöver inte betyda att vi har den summan på banken. 
b) Budget 

 Budgetarbetet är påbörjat. 
 Inkomsterna är ganska klara 
 Arrendet till kommunen höjs 2022: 5.15/kvm och år + det gemensamma= 

569/koloni och år. 
 Inga bygglov 2021. 
 Förslag att parkeringsplats kan hyras under vintersäsongen? (200:-) 
 El är dyrt, höj budgeten för 2022 
 Tvättmaskin höj hyran för medlemmar som hyr det. 
 Avloppsarbetet=Vi har fakturerat för mycket till kolonisterna.  

o Förslag: 
a. Att kolonisterna slipper att amortera nästa år eller 
b. Att amortera mer på föreningens lån. 

 Asfaltering av gången (befintlig asfalterad) 
 Till nästa möte, genomgång igen. Eventuellt separat budgetmöte. 
 Kvitto på fontänen till kassören. 

c) Verksamhetsplan. 
 Arbetshelg för styrelsen, styrelsemöte, städning. Inventering för att skapa 

verksamhetsplan för 2022. 
d) Beslut: Köp in en skrivare till Kassören. Skrivaren följer kassörsuppdraget. (Geir) 

7. Jubileet 2022 7:e September 
a) Styrelsen äger Jubileet 2022. Vi måste sätta regelverket, budget och kalla till mötet. 
b) Alicia Pråme, Nöjeskommittén, Styrelsens representant=Nenad Ilic och Gilla Olsson 

som kassör. 
c) Gilla/Nenad kallar till ett första möte. 
d) Styrelsen försöker få med fler i arbetsgruppen. 

8. Anmälningar utifrån delegation. 
a) Gångjärn till städförrådet. (troligen inget inbrottsförsök utan dörren har gått sönder) 

9. Genomgång aktivitetslistan 
a) Listan är uppdaterad. 

10. Kommunikation/Information 



a) Uppdatera styrelselistan med Gilla som ny kassör och sätt upp nya anslag. Skicka 
listan till Lisbeth för uppdatering av hemsidan. - Geir 

b) Anslag till 1: a träffen för Jubileet sätt upp på grinden och skicka till Lisbeth för 
uppdatering av hemsidan. 

11. Ansvarsområdena 
a) Vi måste ersätta Kennie. Vi har diskuterat att Benny och Bo Sten skulle överta efter 

Kennie. 
b) Vi måste gå igenom de olika ansvarsområdena och fördela arbetsuppgifterna mellan 

oss i styrelsen eller andra kolonimedlemmar. 
12. Rapporter 

Saker som gjorts under senaste arbetsplikten 
a) Gången till östra grinden behöver slätas ut. – ej utfört 
b) Brunn vid koloni 70 är igensatt och behöver rensas. – Ej möjligt att gräva upp allt för 

hand. Rörläggare (stuga 35) som menade att vi måste byta hela kulverten. – Hur ska 
vi hantera det? Det är väldigt hög grundvattennivå just nu. Mycket vatten i dammen 
också. 

 Nenne tittar på det och vid behov så ta in en rörläggare för offert. 
c) Koloni 83 en sektion av staket behöver bytas. (under transport efter sjukdomsfall vid 

klubbstugan körde en bil in i staketet) – Klart 
d) Byta ut torkpappersbehållare på östra till stor storlek.- det är rätt storlek, behövde 

inte bytas. 
e) Såga ner träd som står kvar utanför yttre staketet. – ej utfört 
f) Räcket vid rampen till kontainern.- Olssons åtgärdar räcket (provisoriskt lagat idag) 

13. Nya kolonister.  
a) 34. Ska faktureras. 

14. Kolonier till salu.  
a) Nummer 16 (på gång), 62, 82, 90, 92, 110 

15. Övrigt 
a) Vi har ingen som städar toalettbyggnaden på östra. Vi fyller på material idag och när 

det är slut stängs byggnaden för säsongen. 
b) Kennies träd. Prisuppgift från Ingrid – mail skickad till Ingrid. 

16. Nästa styrelsemöte 
a) 2021-11-13 klockan 09.30. 

17. Mötets avslutande 
  

 
Bilagor: 

  
 
 
 
Sekreterare                                     Ordförande                                  Justeringsperson       

Lisbeth Sjöberg                              Geir Jöraas                                   Anna-Lena Bengtsson 


