
Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Protokoll Nr 15, 2021-12-04 

Slag av sammanträde Styrelsemöte 
Tid och plats Lördag 2021-12-04 kl 12:00 i klubbstugan. 
Närvarande Geir Jöraas, Lisbeth Sjöberg, Gilla Olsson,  

Nenad Ilic, Anna-Lena Bengtsson 
   

 
 

 
1. Mötets öppnande 

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

a) Inga nya punkter. 
3. Godkännande av dagordning. 

a) Dagordningen är godkänd. 
4. Justeringsperson.  

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

a) Inkommande 
 Kopia polisanmälningar staketklippning 2 st 

o Mottagit anmälan från polisen. 
 Faktura länsförsäkringar 

o 2 fakturor från länsförsäkring, (maskin och byggnad) 
o Pärm som heter försäkringar, var är den? 

 Faktura vite koloni 62, 90 och 91 
o Lisbeth skrivet till Pia idag 2021-12-04, om koloni 62 som 

godkändes under förutsättning att uppgrävd/ny jord blir 
plantering, med information till ny ägare. 

o Lisbeth skriver till Pia om koloni 90 som inte var med på första 
inspektionen och därav inte har kunnat agera om odlingskravet. 

o Fakturan är betald. Avvakta vidarefakturering till koloniägarna till Pia 
svarar på koloni 62. 

 Faktura NSR 
 Faktura Öresundskraft 
 Skrivelse från Mex 

o Jämför skrivelsen med arrendeavtal med kommun och våra 
ordningsföreskrifter. 

 Bolagsverket har bekräftat nya styrelsen. 
b) Utgående 

 Mail till Pia angående utloppet från dammen. 
o Skickat till Pia 2021-12-03.  



6. Ekonomi.  
a) Lägesrapport 

  257 417:- på banken 
 112 106:- Leverantörsskulder 
 14 028:- Kundfodringar 
 Vatten, när anmäldes nya avloppet?  

o November är det inskickat. 
o NSVA vill ha karta på vilka byggnader mm som är inkopplat på nya 

avloppet. 
 Det som sticker ut. 

o Underhåll maskiner 24000:- 
o Inträdesavgifter 14 st 

 Kvittot på fontänen måste komma in. Annars lämnas fontänten tillbaka och vi 
fakturerar arbetsplikten. 

 I Fortsättningen när vi godkänner nya kolonister, så skickar Geir ut ett mail 
att de är godkända/ej godkända till alla i styrelsen. 

 Regelverket, när vi godkänner nya kolonister, borde innefatta att det är 
verifierat av säljande kolonist att det är korrekt, kolonin säljs och att man går 
ur föreningen. 

 Koloni 90: Skulder till föreningen är skickat till kronofogden.  
b) Budget 2022 

 Verksamhetsplan behövs för att sätta budget. 
 Separat möte för att sätta budget i Januari. 

c) Verksamhetsplan 2022 
 Verksamhetsplan, påbörjad av Gilla. 
 Inventering behövs för att skapa budget. 
 Separat möte för att skapa verksamhetsplanen i Januari. 

7. Jubileet 2022 7:e September 
a) Anteckningar från mötet 2021-11-15 ligger på hemsidan. 
b) Nytt möte den 10/1 kl. 18.00. 
c) Sätt upp lapp för inbjudan till nästa möte på grind och tavlor. 
d) Kommittén delas in i grupper, full frihet att ta fram aktiviter och ta fram budget för 

respektive aktivitet. 
e) De som ingår i de olika grupperna i Jubileumskommittén, får räkna det som 

arbetsplikt. 
f) Nöjeskommittén ersätts med Jubileumskommittén för 2022. 
g) Söka bidrag från koloniträdgårdsförbundet – Ej möjligt då vi måste ha budget för det 

och det skulle varit inne den 30/11. 
h) ”Nålar” delas ut på jubileum till de som har haft koloni i 25 år. Kontrakten måste gås 

igenom men vilka har fått redan? 
i) Anmälan till trädgårdsrundan (ej öppnat för anmälan än) 

8. Anmälningar utifrån delegation. 
a)  Inget att anmäla. 

9. Användning av Klubbstugan spela spel på TVn 
a) Koloni 82 ville använda klubbstugan till att spela spel.  



b) Under vintersäsongen är dörren till stora rummet låst. Vill man nyttja stugan får man 
hyra den. Dock hyrs inte klubbstugan ut säsongen 2021. 

10. Genomgång aktivitetslistan 
a) Listan är uppdaterad. 

11. Kommunikation/Information 
a) Tydligare information inom styrelsen. Besvara mail till alla, så att alla har samma 

information. 
b) Geir får mycket information, förbättra informationen/kommunikationen ut till hela 

styrelsen. 
c) Uppdaterad styrelselistan med Gilla som ny kassör är uppdaterad på hemsidan och 

uppsatta på informationstavlorna.  
d) Formulär som ska skickats ut till medlemmarna ang regler, odlingskrav, 

byggnadslov, bdt filter, gasol, mm. Skapad under arbetsdagen 2021-11-15. 
 Gå igenom med styrelsen och skickas ut med första fakturan för säsongen 

2022. 
12. Rapporter 

a) Inget att rapportera. 
13. Nya kolonister.  

a)  Koloni 9 godkänd och ska skriva kontrakt. 
14. Kolonier till salu.  

a) Nummer 16, 82, 83, 90, 92 
15. Övrigt 

a) Verksamhetsplan/Budgetmöte 2022-01-16 klockan 09.30 
16. Nästa styrelsemöte 

a) 2022-01-23 klockan 09.30 (Benny ska bjudas in tillsammans med Bo Sten) 
17. Mötets avslutande 

 
Bilagor: 

  
 
 
 
Sekreterare                                     Ordförande                                  Justeringsperson       

Lisbeth Sjöberg                              Geir Jöraas                                   Anna-Lena Bengtsson 


