
Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Protokoll Nr 2, 2022-02-20 

Slag av sammanträde Styrelsemöte 
Tid och plats Söndag 2022-02-20 kl 09:30 i klubbstugan. 
Närvarande Geir Jöraas, Lisbeth Sjöberg, Gilla Olsson,  

Maria Ward, Nenad Ilic, Anna-Lena Bengtsson,  
Bo Sten. 
 

   
 
 

 
1. Mötets öppnande 

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

a) Frågor/Ansökan om bygglov (2 mail till styrelsen) – korrespondens inkommande 
b) Verksamhetsberättelse för 2021 - 6 d 
c) Årsmötet 2022 - 7 
d) Container på området för grovsopor - 11 

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

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

5. 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. – Vill ha ett möte med Geir för att diskutera 
andra möjligheter. Maila och be om mer information. 

 Fråga/Ansökan byggnadslov 
o Fråga om bygglov Växthus/Förråd  
o Ansökan om bygglov för förråd är inkommen. 

b) Utgående 
 Svar till Kristian Kristensen 
 Svar till Bost Elektro om elarbetenEkonomi.  
 Svar till kolonister, frågor om Bygglov 
 Svar ang ansökan om bygglov för förråd – för stort – Geir 
 Polisanmälan angående staketklippning (bilaga 1) 

6. Ekonomi 
a) Lägesrapport 

  Faktura på inkoppling av tidlås (Elektriker har arbetsplikts befriande) 
Fakturan ska vara för tidlåset. 



 Faktura från Öresundskraft tog 1½ månad fick Gilla den. Lång 
handläggningstid. 

 Beslut att betala återstående skuld till FJ Markentreprenör AB innan februari 
månads utgång.  

 Beslut att fakturera ut arrendeavgift innan februari månads utgång. 
(Information/svarstalong ska bifogas) 

o Geir/Gilla bestämma dag för att skicka med mail till kolonisterna 
b) Budget 2022 

   Budget är klar för 2022. 
7. Årsmöte 2022 

a) Verksamhetsplan 2022 
 Beslut att arbetsplikten ändras till 9 timmar fördelat på 3 arbetstillfällen, skrivs 

in i verksamhetsplanen för 2022. 
 Geir håller på att skriva verksamhetsplanen för 2022 – utkast till nästa 

styrelsemöte. 
 Uthyrning av parkering på årsbasis, 400:- per år förslag till beslut. 

b) Verksamhetsberättelse 2021 
 Geir håller på att skriva verksamhetsberättelsen för 2021. Studiegruppen ska 

läggas till efter information från Kristina – utkast till nåsta styrelsemöte. 
c) Styrelsen ska föreslå valberedningen: Kristina och har frågat Kristina om där är 

någon som hon kan tänka sig att samarbeta med. 
d) Planerar att årsmötet är utomhus. Fika på årsmötet. Vill någon av oss ta det, eller om 

någon kolonist vill göra det som arbetsplikt. 
8. Jubileet 2022   

  3 tillfällen + midsommar: 
o 18-19/6 Trädgårdsrundan 

a. Styrelsen anmäler till trädgårdsrundan (sista ansökan 21:e 
Mars) - Nenad 

b. Loppis (traditionell, växt, och grönsaksförsäljning mm) 
c. Lotteriboden får vara uppsamlingsplats 

o 24-25/6 Midsommarfirande 
o 6/8 Mat från olika delar av världen 
o 3/9 Högtidsfirande 

 25 års nålar, utdelning på Jubileet 2022 – Köpt från Koloniträdgårdsförbundet 
?- Maria 

 Se minnesanteckningar 
9. Anmälningar utifrån delegation. 

a) Kennie har fått tillåtelse att slipa alt byta kedja på motorsågen för att kunna såga upp 
björken som ramlade i stormen.  

10. Genomgång aktivitetslistan 
a) Boka in ny arbetsdag för styrelsen, 12:e mars klockan 09.00  

11. Klubbstugan uthyrning 
a) Restriktioner är slopade 
b) Klubbstugan öppnas dörren den 1/4 
c) Klubbstugan kan hyras ut igen 

12. Container för grovsopor 



a) Kostnad för en helg i April och i Oktober -Geir 
13. Kommunikation/Information 

a) Information om 90 möten – hänvisning till hemsidan. 
b) Information / Svarstalong  
c) Årsmötet 2022 på hemsida 
d) Nyckelutlämning 
e) Vattnet sätts på 2022-04-02. 

14. Rapporter 
a) Staketklippning vid Norra grinden. 
b) Fått uppgift att Kennie haft inbrott. 

15. Nya kolonister 
a) Nummer 123, 83. 

16. Kolonier till salu.  
a) Nummer 16, 66, 82, 90, 92. 

17. Övrigt 
a) Information/Svarstalong som ska skickas med Arrendeavgifts fakturan - OK  

18. Nästa styrelsemöte 
a) 2022-03-27 klockan 09.30 

19. Mötets avslutande 
 

Bilagor: 

  
 
 
 
Sekreterare                                     Ordförande                                  Justeringsperson       

Lisbeth Sjöberg                              Geir Jöraas                                   Nenad Ilic 


