
Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Protokoll Nr 14, 2021-11-13 

Slag av sammanträde Styrelsemöte 
Tid och plats Lördag 2021-11-13 kl 09:30 i klubbstugan. 
Närvarande Geir Jöraas, Maria Ward,  

Lisbeth Sjöberg, Anna-Lena Bengtsson, 
Gilla Olsson, Nenad Ilic. 

   
 
 

 
1. Mötets öppnande 

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

a) Budget 2022 och verksamhetsplan - punkt 6 ekonomi. 
b) Jubileet 2022 – punkt 7 
c) Ansvarsområden fördelning – punkt 11 

3. Godkännande av dagordning. 
a) Dagordningen är godkänd. 

4. Justeringsperson.  
a) Maria Ward utsedd till justeringsperson 

5. Korrespondens: 
a) Inkommande 

 Kommunens inspektion; Pia Anderberg:   
o Vill ha förteckning på arean på samtliga lotter.  

1. Geir har skickat det. 
o Begäran om vite för koloni 62, 90, samt 91. 

1. Lisbeth skriver till Pia om koloni 62 som godkändes 
under förutsättning att uppgrävd/ny jord blir plantering, 
med information till ny ägare. 

o Koloni 90 kom upp först på den uppföljande tillsynen 211020. 
 Vi måste ta ett principbeslut vad det är styrelsen tittar på i UC kontrollen.  

o Beslut: Inga anmärkningar och inkomst är OK (förtydligande) 
 Bolagsverket anmäld styrelseförändring 
 Fråga från valberedningen om namn på ny kassör. Vi har inga namn – Geir 

svarar. 
 Nattvandring, fråga från kommunen. Om det är aktuellt vid säsongen 2022 

kan vi gå ut med det till medlemmarna – Geir svarar. 
b) Utgående 

 Geir har tagit kontakt med Helsingborgs Kontaktcenter: 
o Vem ansvarar för marken i jordbodalen där röret från dammen 

kommer ut. 
o NSVA ansvarig. 



o Lägg in i verksamhetsplanen att vi 1 ggr/år spolar systemet. 
o Möte med markägaren, kommunen/MEX/Pia Anderberg för att 

diskutera hur förebyggande underhåll kan ske i framtiden - Geir 
6. Ekonomi.  

a) Lägesrapport 
 Nummer 90 = 9043:-  

o Flera påminnelser är skickade, senast i början på November.. 
o I November skickas det till Kronofogden -Geir 

 Oktober resultat genomgång:  +115 630,00 
 Arbetsplikten: 

o Nr 4 har gjort 2 st men ny kolonist har inte gjort den sista – Debiteras 
ej. 

o Nr 52 arbetsplikt = nöjeskomitee arbetet. 
o Tommy har gjort arbetsplikt. 
o Ny medlem tas UC även om det är barn/familj. 

b) Budget 2022 
 Förslag att parkeringsplats kan hyras under vintersäsongen 2022 (200:-) 
 Avloppsarbetet=Vi har fakturerat för mycket till kolonisterna.  

o Förslag: 
a. Beslut: Vi väntar 1 år för att se att vi har balans i ekonomin 

 Det behövs verksamhetsplan för att sätta budget – Vi sätter verksamhetsplan i 
separat arbetsmöte. 

 Separat budgetmöte i januari 2022, bokas in på decembers styrelsemöte. 
 Kvitto på fontänen till Gilla - Geir 

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

för 2022. 
 Ingå i verksamhetsplan: Äng vid allmänningen, staket vid dammen (säkerhet) 

områdets gångar, ”dansbanan”. Allmänt underhåll av byggnader mm. 
Duschar/toaletter, stängsel runt området. 90-års Jubileum 2022. Plantera 
häckar mot fältarpsvägen/norra grinden.), asfaltera gången. Brunnen vid 
koloni 70. (separat dokument ska skapas) 

 Långsiktig investering (ej 2022) 
o solpanel på klubbstugan. 
o Belysning i området 

d) Beslut 211010: Köp in en skrivare till Kassören. Skrivaren följer kassörsuppdraget. 
(Geir) – Kassören har övertagit begagnad skrivare av Geir. 

7. Jubileet 2022 7:e September 
a) Styrelsen äger Jubileet 2022. Vi måste sätta regelverket, och budget för jubileet.   
b) Grupp: Alexa Pråme, Nöjeskommittén (Lorna) 
c) Styrelsens representant=Nenad Ilic och Gilla Olsson som kassör. 
d) Gilla/Nenad har kallat till ett första möte 211115. 
e) Nenad förbereder mötet den 211115. 
f) Lördagen den 3:e september 2022 är jubileumsdag. 

8. Anmälningar utifrån delegation. 
a)  Inget att anmäla 



9. Genomgång aktivitetslistan 
a) Listan är uppdaterad. 

10. Soprummet grovsopor 
a) Det står grovsopor i soprummet. 
b) Vi får köra det till tippen innan säsongen 2022  
c) Uppgift på arbetsplikt i framtiden? 
d) Ska vi köpa Kennies släp eller nytt släp. 

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

 Beslut: Benny är tillfrågad och ska bjudas in till styrelsemötet i jan för att gå 
igenom vad rollen innebär. Tillsammans med Bo Sten. 

b) Vi måste gå igenom de olika ansvarsområdena och fördela arbetsuppgifterna mellan 
oss i styrelsen eller andra kolonimedlemmar.  

12. 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) Formulär som ska skickats ut till medlemmarna ang regler, odlingskrav, 

byggnadslov, bdt filter, gasol, mm 
13. Rapporter 

a) Kennies valnötsträd planterat. 
b) Dammen och översvämningen. 

 Rensad och är OK 
c) Container och sopkärl. 

 Är stängda 
d) Staket klippning 

 1 november norra grinden – Benny reparerat. 
 12 november, 3 st, vid koloni 123 samt östra grinden. 

e) Polisen har tagit kontakt angående skjutningen i tunneln,  
o Geir har lämnat kontaktuppgifter till Mattias koloni 39 

14. Nya kolonister.  
a) 62, 110 

15. Kolonier till salu.  
a) Nummer 16, 82, 83, 90, 92 

16. Övrigt 
a) Inget 

17. Nästa styrelsemöte 
a) 2021-12-04 klockan 12.00. 

18. Mötets avslutande 
 

Bilagor: 

  
 
 
 
Sekreterare                                     Ordförande                                  Justeringsperson       

Lisbeth Sjöberg                              Geir Jöraas                                   Maria Ward 


