
Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Protokoll Nr 3, 2022-03-27 

Slag av sammanträde Styrelsemöte 
Tid och plats Söndag 2022-03-27 kl 09:30 i klubbstugan. 
Närvarande Geir Jöraas, Lisbeth Sjöberg, Gilla Olsson,  

Maria Ward, Anna-Lena Bengtsson,  
Bo Sten. 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
1. Mötets öppnande 

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

a) Vi stryker punkt 12. 
3. Godkännande av dagordning. 

a) Dagordningen är godkänd. 
4. Justeringsperson.  

a) Anna-Lena Bengtsson är utsedd till justeringsperson. 
5. Blivande arbetsledare arbetsplikt. 

a) Bennie Andersson, Hans Nilsson, Gustav Larsson och Göran Knutsson är 
inbjudna.  

b) Gustav närvarar inte på dagens möte. 
c) Göran: Vaktmästare/handyman på området, hjälper till med att släppa in 

hantverkare och göra mindre reparationer på område.  
d) Bennie: Lagar staket m.m 
e) Sammankallande/styrande i gruppen = Hans Nilsson 
f) Årsplanering: vad som måste göras vid vilken tidpunkten  
g) Nycklar till gruppen = Inköp av nyckelbox med alla nycklar som behövs. - 

Geir 
h) Planering av arbetspliktsdagarna, inkl Fika mm  
i) Dokumentering av vem som gör vad i gruppen. Information med 

telefonnummer på anslagstavlorna och hemsidan.  
j) Arbetsplikt utanför arbetspliktsdagarna ska dokumenteras. 
k) Bestämma budget för gruppen alternativt få OK från Kassör. 
l) Beslut att gruppen har mandat, ta in vad som behövs inför arbetspliktsdagar 

och får OK från Kassör. 
m) Arbetsledargruppen utser gruppen på årsmötet på 1 år.  

6. Korrespondens: 
a) Inkommande 

 Från Lars Persson: Förslag att trädgårds containern bör komma tillbaka redan i 
början av mars för många börjar röja i trädgårdarna redan då.  



o Beslut: vi tar hit container i början på Mars säsongen 2023. 
 Frågeformulär från Koloniträdgårdsförbundet har kommit med faktura. 

o Frågor angående styrelsen. Geir svarar efter årsmötet. 
b) Utgående 

  
7. Ekonomi 

a) Lägesrapport 
  FJ är betalt 
 Trädgårdsföreningen faktura har ankommit. 
 Preliminärt Resultatrapport kvartal 1/2022. Bilaga 1 
 Excel lista skapad för alla kolonister, kvm, nycklar, gasol, BDT filter mm. 

b) MFP Maskin 
 Multi Funktions Printer.  
 Förslag att köpa in.  
 Pris 3290:- 
 Beslut att köpa in en ny printer - Geir 

c) Licenser office 365 
 Prenumeration 2-6 personer = 1190:-  

d) Dator till kontoret 
e) Wi-Fi på kontoret 
f) Paketpris punkt c, d, e: Avvakta. Vi behöver 1 dator, 1 licens.  

8. Årsmöte 2022 
a) Motion till årsmötet ang vinterlåset. 

 Behöver vi ha vinterlås? 
 Om något händer på området, (ambulans t.ex)  
 Brandförsvaret har nyckel i tuben (troligen bara sommarnyckel i tuben) 
 Geir mailar ut motionen till Maria. 
 Vi beslutar att vårt svar är att inte byta vinterlås till säsongens slut 2022. 
 Maria formulerar svar 

b) Kristina har meddelat att Zoran Sabatkovski har tackat ja till att vara en del av 
valberedningen. 

 Styrelsen förslag till årsmötet: Valberedning Kristina och Zoran. 
c) Gilla träffar eventuell kandidat till revisor posten för att förklara vad revisorn ska 

kontrollera. 
d) Verksamhetsberättelse 2021 draft 

 Genomgång, ändringar. Geir ändrar skicka ut ny draft. 
e) Fika på årsmötet. Styrelsen fördelar arbetsuppgiften. 
f) Lägg punkt om val till Arbetsledare/Arbetspliktsgrupp på dagordningen. 

9. Jubileet 2022   
  Nenne är inte närvarande på mötet. 
 Trädgårdsrundan/arbetsplikt krockar. Det är inget bestämt. 

10. Anmälningar utifrån delegation. 
a) Inget att rapportera 

11. Genomgång aktivitetslistan 
a) Inga ändringar 

12. Container för grovsopor. 



a) Finns inte längre men det finns något som heter minuthämtning, vilket är dyrt. 
b) Olssons har container. 
c) Vi behöver hyra container fre-mån, 2 ggr per år. 
d) Kan vi lägga det som arbetsplikt, hyra släp, bil. 

13. Kommunikation/Information 
a) Information mellan hemsidan och anslagstavlorna måste förbättras. 
b) Information om att vatten släpps på, läggs ut på hemsidan och på anslagstavlor. 
c) Kallelse till årsmöte/verksamhetsberättelse måste skickas ut senast 14 dagar innan 

mötet. 
d) Alla i styrelsen måste få information när det är klippningar/inbrott. 

14. Rapporter 
a) Klippningar i staketet 2 helger på rad, inbrott i koloni 31, 22, 15, 24, 93.  

15. Nya kolonister 
a) 66 (har inte betalt arrende), 81 överförd till systern (ska betala 1 extra administrativ 

avgift), 17. 
 Geir kontaktar 66 och 81 för att se till att det betalas. 
 Geir/Gilla måste ha kommunikation så att det inte sker igen. 

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

17. Övrigt 
a) Inget på övriga punkter. 

18. Nästa styrelsemöte 
a) Möte förberedelse för årsmötet: 2022-04-03 kl. 09:00 
b) Årsmöte 2022-04-23 klockan 10.00 
c) Styrelsemöte konstituerande direkt efter Årsmöte. 

19. Mötets avslutande 
 

Bilagor: 

Preliminär Resultatrapport kvartal 1/2022 

  
 
 
 
Sekreterare                                     Ordförande                                  Justeringsperson       

Lisbeth Sjöberg                              Geir Jöraas                                   Anna-Lena Bengtsson 


