
Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Protokoll Nr 10, 2021-09-12 

Slag av sammanträde Styrelsemöte 
Tid och plats Söndag 2021-09-12 kl 09:30 i klubbstugan. 
Närvarande Geir Jöraas, Maria Ward, Nenad Ilic, 

Lisbeth Sjöberg, Anna-Lena Bengtsson, Bo Sten. 
Gilla Olsson, Ingrid Svensson, Annette Hundborg. 

   
 
 

 
1. Mötets öppnande 

a) Geir öppnade öppet och hälsade alla välkomna. 
2. Eventuell komplettering av dagordning. 

a) Punkt 14: Genomgång aktivitetslistan 
b) Punkt 15: Kommunikation/Information 

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

4. Justeringsperson. 
a) Nenad Ilic är utsedd till justeringsperson. 

5. Föregående protokoll.  
a) Justerat och klart. 
b) I framtiden stryks denna punkt eftersom justeringsperson utses för varje 

mötesprotokoll och sedan skriver under protokollet. 
6. Korrespondens: 

Inkommande: 
 Papper från Ekeby sparbank att skriva under och skicka tillbaka.  

o Skickas tillbaka till banken 2021-09-12, efter att banken har mottagit 
papperna tar det ett par veckor innan vi har bytt bank. 

 Medlemsansökan från koloni 110. 
o Efter UC kontroll är köparen inte godkänd. 

 Skrivelse NSVA. 
o Vattenmätare i vattenbrunn. Information om avläsning av vattnet. Geir 

kontaktar NSVA. 
 Brev från Tommy Lee. 

o Tommy Lee avsäger sig uppdraget som kassör och styrelsemedlem med 
omedelbar verkan 2021-09-12 (Bilaga 1). 

Utgående: 
 Ingen utgående korrespondens 

 



7. Ekonomi.  
a) Lägesrapport 

 Styrelsen godkänner att Gilla Olsson får tillträde till föreningens bankkonto. 
 Adressändring måste ske så alla fakturor/post går till rätt adress. 
 Gilla redovisar ekonomin. 

o Har kommit en bra bit på väg med den ekonomiska genomgången. 
o Nöjeskommitténs redovisning kvarstår.  
o Behöver kvitto på fontänen. 
o Dokumentera nöjeskommitténs uppdrag. 
o Förenklad redovisning. Dagsläget (Bilaga 2)  
o Förenklad redovisning: Förväntad framtid (Bilaga 3) 
o Under 2022 har vi 2 stora poster: Avloppsfaktura på 57500:- och 

jubileumsår. 
o Budget 2022 måste påbörjas. 
o Påminnelse är utskickat till kolonister som inte har betalt, avstämning 

mot bankkonto innan ytterligare påminnelser/indrivning ska skickas 
ut. 

8. Anmälningar utifrån delegation. 
a) Toner till skrivare inköpt. 

9. Rapporter 
a) Äppelpress kurs söndag 19/9, uppdatera information var den hålls. 
b) Vindskivor till klubbstugan är inte inköpt än.  

10. Nya kolonister 
a) Koloni 4 

11. Kolonier till salu 
a) 34, 62, 90, 92, 110. 

12. Arbetsuppgifter nästa arbetsplikt 
a) Gången till östra grinden behöver slätas ut. 
b) Brunn vid koloni 70 är igensatt och behöver rensas. 
c) Koloni 83 en sektion av staket behöver bytas. (under transport efter sjukdomsfall vid 

klubbstugan körde en bil in i staketet) 
d) Byta ut torkpappersbehållare på östra till stor storlek. 
e) Såga ner träd som står kvar utanför yttre staketet. 

13. Övrigt 
a) Punkter till extra årsmöte/höstmötet 

 Vi börjar med extra årsmöte:  
o Val av kassör för 2021. 
o Val av revisorssuppleant 2021. 
o Ekonomisk rapport. 

 Fortsätter med Höstmöte (Informations möte, ej beslutande): 
a. Avtackning av Kennie   

o Förslag att plantera ett träd (valnötsträd) till Kennie på 
koloniområdets allmänning. 

b. Jubileum 2022 
o Utse en arbetsgrupp för att arbeta fram 

jubileumsfesten. (anmälan under mötet) 



o Ta fram en skrift (kanske fokus på 100 år framåt i 
tiden istället för historia. 

c. Restriktioner hävs. 
o Vi avvaktar och hyr inte ut klubbstugan inomhus i år. 

d. Stängning för säsongen 2021-10-31 
o Vattnet stängs siste oktober (beroende på väder) 
o Inlämning av nycklar 31/10 klockan 10.00 – 12.00 

(Nenad), eller lägg ett kuvert i brevlådan senast den 
10/11. 

o Låset på grinden byts den 31/10.  
o Container och soprum stängs. 

e. Synpunkter på åtgärder som måste göras på området inför 
budgetarbetet 2022. 

f. Stugor med gasol, skylten ska sitta på grinden. 
g. Ogräsrensning av gångarna inför stängning. 

b) Vi behöver ett staket runt dammen ur säkerhetssynpunkt. (läggs in på aktivitetslistan) 
c) Genomgång av att lägga städning av toaletter som arbetsplikt eller på annat sätt. 

(läggs på aktivitetslistan) 
14. Genomgång aktivitetslistan 

a) Genomgång och uppdatering 
15. Kommunikation/Information 

a) Dagordningen till extra årsmöte och höstmöte. 
16. Nästa styrelsemöte 

a) 2021-09-25 konstituerande styrelsemöte efter extra årsmöte 
b) 2021-10-10 ordinarie styrelsemöte kl 09.30. 

17. Mötets avslutande 
 
Bilagor: 

1 Tommy Lee´s avsägning av uppdraget som styrelseledamot och kassör. 
2 Förenklad redovisning. Dagsläget, 
3 Förenklad redovisning: Förväntad framtid. 
 
 
 
Sekreterare                                     Ordförande                                  Justeringsperson       

Lisbeth Sjöberg                              Geir Jöraas                                  Nenad Ilic 


