
Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Protokoll Nr 1, 2022-01-23 

Slag av sammanträde Styrelsemöte 
Tid och plats Söndag 2022-01-23 kl 09:30 i klubbstugan. 
Närvarande Geir Jöraas, Lisbeth Sjöberg, Gilla Olsson,  

Maria Ward, Anna-Lena Bengtsson. 
Del av mötet: Kristina Jernmark (valberedningen), 
Bennie Andersson (ansvarig arbetsplikten 2022) 
Annette Hundborg 

   
 
 

 
1. Mötets öppnande 

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

a) Årsmöte 2022, punkt 9A 
3. Godkännande av dagordning. 

a) Dagordningen är godkänd. 
4. Justeringsperson.  

a)   Anna-Lena Bengtsson utsedd till justeringsperson. 
5. Arbetsledare arbetsplikt 

a) Bennie Andersson är inbjuden att delta på styrelsemötet.  
b) Ta ansvar som arbetsledare för arbetsplikten. 
c) Bennie: skapa en grupp som ansvarar för arbetsplikten. 
d) Arne (Containern) – Ansvar och som tar kontakt med Geir när den ska tömmas. 
e) Förslag på de som kan ingå i gruppen: Hasse (121), Gustav (108), Stefan (105) 

Alexander (107) -  Bennie kontaktar för att se om eventuellt intresse finns att vara 
med i arbetsgrupp. 

f) Kennie fortsätter att ansvara för klippning av gräset. 
g) Förslag på upplägg på arbetsplikt: Ansvariga för olika områden, tex: Toalett, 

Anläggning av Sommaräng. Grupp med elektriker, rörmokare. Förslag på fler 
områden som kan få arbetsplikt på andra sätt än att delta på arbetspliktsdagarna tas 
upp på årsmötet.  

h) Anna-Lena ställer upp och skriver deltagarlistor. 
i) Arbetspliktsdagar: 9/4, 14/5, 18/6, 27/8, 17/9, 29/10.  

6. Valberedningen är inbjuden för att ta del av vilka funktioner som skall väljas på årsmötet 
a) Geir Jöraas och Maria Ward är valda på 2 år (2021-2022) 
b) Lisbeth och Nenne är valda på 1 år.  

 Val 2022: 2 st ledamot på 2 år. 
c) Anna-Lena Bengtsson och Bo Steen valda som suppleanter, väljs alltid på 1 år.  

 Val 2022: 2 st suppleanter på 1 år. 
d) Kassör väljs på 2 år.  



 Val 2022: Kassör för 2 år. 
e) Revisor 

 Val 2022: 2 st revisorer, 1 st på 1 år och 1 st på 2 år. 
f) Valberedning: föreslås av styrelsen. Geir fråga Kristina om hon vill vara i 

valberdningen 1 år till, och om hon har förslag på någon hon vill samarbeta med. 
7. Korrespondens: 

a) Inkommande 
 Kristian Kristensen ang bikupor. 

o  Mycket trevligt med bikupor, men det är dyrt och vi har inte de 
pengarna i budget 2022. – Ta upp frågan på ett medlemsmöte. 

 Mail från Bost Elektro med erbjudande om elarbeten. 
o Tacka för mailet, vi har elektriker i föreningen. 

b) Utgående 
 Inget att rapportera 

8. Ekonomi.  
a) Lägesrapport 

  Inget nytt att rapportera för 2022. 
b) Budget 2022 

  Genomgång av Budget av Gilla´s förslag (vinst 95880:-) 
  Justeringar är gjort på El, underhåll, mark. (vinst c:a 50880:-) 

c) Verksamhetsplan 2022 
  Styrelsens förslag till avgifter 

o Medlemsavgift förslag att höjas till 3300:- 
o Dusch 150:-  
o Parkering 350:- för säsong och 200:- för resten av året.  
o All användning av föreningens eluttag 300:-  
o Tvättmaskin 250:-  
o Klubbstugan 600:- dygn under säsong och 1200:- utanför säsongen. 
o Utebliven Arbetsplikt 200:-/timme. Förslag att höja till 9 timmar per 

säsong. Förslag att det bara är 1 person/koloni och tillfälle. 
o Inträdesavgift för ny medlem: 2000:-. Varav 250:- i 

administrationsavgift för UC m.m. Om avslag efter UC kontroll ska 
250:- betalas av säljaren.   

o Gör om ansökningsblankett, så att säljaren skriver på att de säljer sin 
koloni. 

o Styrelsens inspektion 1000:- 
o Styrelsens förslag till arvode – diskussion i styrelsen. Vad ska styrelsen 

samt övriga inom föreningen ha för förmåner. 
 Bevattningstider 6-8 på morgonen och 18-20 på kvällen, bör ändras och 

förlängas på kvällen. 
 Styrelsen 2021: Geir 2 år. Maria 2 år. Gilla ½ år, Lisbeth och Nenne på 1 år. 

o 2022: Nyval av Kassör och 2 st ledamoter (Lisbeth och Nenne) samt 
suppleanter. 

 Iordningställa gemensamma gångar (efter grävningsarbete m.m)  
 Planering/förstärka häck (tagg) vid norra grinden. (Kolonister får gärna bidra) 
 Anlägga sommaräng vid dammen, ska grävas, anläggas och skötas. 



 Iordningsställa den gamla dansbanan till fikaplats. Stenläggning, 
kaffemöblemang. 

 Gräsklippning – Kennie fortsätter med arbetsuppgiften. 
 Brunnen vid hörnan vid koloni 70, samt asfalteringen vid ”bäckenkolonierna” 

(ta bort asfalten och ersätta med grus eller asfaltering?) 
 Byta yttre stängselsektioner (både stolpar och nät) efter hand. 
 Renovering av gemensamma stugor och bodar. Vindskenor till klubbstugan, 

taket på klubbstugans uteplats, vindskenor till gröningens toalettbyggnad, 
eventuell målning av bodar. 

 Fläktar till duschutrymme som går igång på fukt. 
 Luft/värme pump istället för el element till Östra toalettbyggnaden (för att 

undvika fuktproblem framförallt vintertid) 
 Lägga solceller för att bli självförsörjande i framtiden. 
 Jubileum 2022. 
 Arbetspliktsdagar, vem håller i arbetsplikten tillsammans med Benny. Vilka 

har arbetsuppgifter som ingår i arbetsplikten. 
d) Verksamhetsberättelse 2021 

 Geir håller på att skriva verksamhetsberättelsen för 2021. Studiegruppen ska 
läggas till efter information från Kristina. 

9.  
a) Årsmöte 2022 

 Förslag att det ska hållas den 12/3.  
o Folkets Hus A-sal kostar 4000:- 
o Sundspärlan hyr inte ut till föreningar. 
o Pingstkyrkan (Gåsebäck)  
o Finns det andra alternativ att hyra, skolaula eller dyl. 
o Kommer medlemmarna om vi flyttar årsmötet till annan plats. 
o Ska vi sätta upp tälten på gräsmattan. 

 Alternativ att vi skjuter på årsmötet till den 23/4. 
o Pga att vi inte kan vara inomhus. 
o Arrendeavgift kommer att skickas ut i Mars. 

 Beslut att vi håller årsmötet den 23/4, utomhus. 
o Meddela Kristina och Bennie. 

b) Jubileet 2022   
 Mötet den 10/1 kl. 18.00 – inställt pga sjukdom. 
 Geir kontaktar Nenne för uppdatering. 

10. Anmälningar utifrån delegation. 
a) Toner till kassören. 

11. Genomgång aktivitetslistan 
a) Inga aktiviteter att uppdatera. 

12. Kommunikation/Information 
a)  Informera om datum till Årsmöte 2022  
b) Arrendeavgifter skickas ut i början på mars, bifoga information/svarstalong. 
c) Sätt upp lapp på grinden och på hemsidan. 

13. Rapporter 
a)  Låskistan på Norra grinden är utbytt, kostnad 5600:- 



14. Nya kolonister.  
a)  83 

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

16. Övrigt 
a) Kommunen: Utredning att eventuellt ta ut fastighetsskatt på kolonier.  
b) Bestäm dag när vi kan åka till ”tippen” – 12/2 klockan 10.00. 

17. Nästa styrelsemöte 
a) 2022-02-20 klockan 09.30 

18. Mötets avslutande 
 

Bilagor: 

  
 
 
 
Sekreterare                                     Ordförande                                  Justeringsperson       

Lisbeth Sjöberg                              Geir Jöraas                                  Anna-Lena Bengtsson 


