
 Närlunda Koloniförening u.p.a. 

Protokoll Nr 4, Årsmöte 2022-04-23 

Slag av sammanträde Årsmöte 2022 
Tid och plats Lördag 2022-04-23 klockan 10.00 i klubbstugan. 
Närvarande Styrelsen: Geir Jöraas, Maria Ward,  

Lisbeth Sjöberg, Nenad Illic, Gilla Olsson 
Anna-Lena Bengtsson, Bo Sten,  
Revisor: Ingrid Svensson, Anette Hundborg 
Föreningens närvarande medlemmar:  

 52 st + 8 st med fullmakt. 
 
 

 

1. Mötets öppnande. 
 Geir öppnar mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Fastställande av dagordning. 
 Tillägg: Övriga frågor (punkt 22) 
 Ändring av punkten 20: Val av Nöjeskommitten till 

Jubileumskommitten. 
3. Fastställande av röstlängd. 

 52 st + 8 st fullmakter 
4. Val av ordförande att leda extra årsmötet. 

  Ingela Andersson på förslag 
 Beslutet att Ingela Andersson vald att leda mötet. 

5. Val av protokollförare. 
 Lisbeth Sjöberg på förslag. 
 Beslut att Lisbeth Sjöberg vald som protokollförare.  

6. Val av justeringsmän, tillika rösträknare. 
 Förslag: Per Heidnert (Stuga nr 13) och Peter Fridolf (Stuga nr 53) 

på förslag. 
 Beslut: Per och Peter är valda till justeringsmän och tillika 

rösträknare.  
7. Fastställande av tidpunkt för att justering av årsmötesprotokollet. 

 Fastställt till 2022-04-30 klockan 10.00 i klubbstugan. 
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning. 

 Beslut att kallelsen har skett i behörig ordning. 
9. Styrelsens förvaltningsberättelse. 

 Mötesordförande Ingela Anderson läste upp förvaltningsberättelsen 
olika punkter och kontrollerade om mötet hade 



frågor/kommentarer. (Förvaltningsberättelsen bifogad i kallelsen). 
 Tillägg i förvaltningsberättelsen: Studiegruppens arbete under året 

ska läggas till. 
 Förvaltningsberättelsen är godkänd. 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning. 
 Kassör Gilla Olsson gick igenom resultatrapporten. 
 Resultatrapporten är godkänd 

11. Beslut angående vinst och förlust enligt balansräkning.   
 Beslut att föra över vinst till 2022 års räkenskaper. 

12.  Revisorernas berättelse. 
 Ingrid Svensson läste upp revisionsberättelsen. 
 Revisorerna rekommenderade mötet att godkänna balans- och 

resultaträkning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Beslut: årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen. 
14.  Behandling av motioner och förslag. 

 Motion - Bilgrind öppen under lågsäsong. 
o  Styrelsens svar: att inte byta till vinterlås inför lågsäsong 

2022 och att utvärdera det inför säsongen 2023. 
o  Årsmötet beslutat enligt styrelsens svar. 

 Motion – Lekplats 
o  Styrelsens svar: att mötet ger styrelsen i uppdrag att 

fastställa en plan för lekplatsen. 
o  Flera kolonister som begärde ordet för åsikter. 
o  Årlig besiktning måste också ske för lekplatser. 
o  Frågan verkar inte gälla om det är barn på lekplatsen, utan 

att det är ungdomar som uppehåller sig på lekplatsen (och på 
andra platser inom området) 

o  Mötet godkände att styrelsen tar fram ett förslag för 
lekplatsen. 

 Motion från koloni nr 60 - Singel i gångar Östra, elstolpe samt 
bättre rengöringsmedel. 

o  Singel beställs och fördelas där det behövs, ska inte vara 
någon skillnad var kolonin ligger. 

o  Eluttag: Lyktstolpem går det inte att ta ström ifrån. 
Kostnadsförslag för att dra El försörjning till gång/koloni 60. 

o  Rengöringsmedel: Kom med förslag. 
o Mattor bytes: Styrelsen ser över skicket på mattor. 
o Årsmötet beslutat enligt styrelsens svar. 

 Motion - Container Mars 
o  Styrelsens svar är att vi tar in container i Mars 2023. 
o Årsmötet beslutat enligt styrelsens svar. 



15.  Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter och 
revisorer. 

 Beslutet är att godkänna förslag om ersättningen till 
styrelseledamöter och revisorer. 

16.  Fastställande av budget och avgifter. 
 Styrelsen ska nästa möte redovisa för vilka regler som gäller för 

bygglov. 
 Beslut: Fastställt enligt föreslagen budget och avgifter. 

17.  Val av föreningens styrelseledamöter och suppleanter enligt §§ 6.1 – 6.3 i 
stadgarna. 

 Kassör för 2 år 
o  Valberedningens förslag Gilla Olsson. 
o  Beslut: Gilla Olsson vald som Kassör i 2 år. 

 2 ledamot på 2 år 
o  Valberedningens förslag: omval Lisbeth Sjöberg och Nenad 

Illic. 
o  Beslut: Lisbeth Sjöberg och Nenad Illic är valda på 2 år. 

 2 suppleanter på 1 år 
o  Valberedningens förslag: Anna-Lena Bengtsson och Ann 

Danielsson på 1 år. 
o  Beslut: Anna-Lena Bengtsson och Ann Danielsson är valda på 1 

år. 
18.  Val av revisor och revisorssuppleant enligt § 7.2. 

 1 st på 1 år och 1 st på 2 år 
 Valberedningens förslag: 

o  Anette Hundborg (revisor) 
o  Mikael Bengtsson (revisor) 
o  Sanna Zhen Song (revisorssuppleant) 

 Beslut: Anette Hundborg (2 år) och Mikael Bengtsson (1 år) är 
valda som revisorer. Sanna Zhen Song (1 år) vald som 
revisorsuppleant. 

19.  Val av valberedning enligt § 8.1. 
 Styrelsens förslag: 

o Kristina Jernmark och Zoran Sabatkovski 
 Beslut att välja Kristina Jernmark och Zoran Satkovski som 

valberedning. 
20.  Val av Jubileums Kommittén 

 Nenad informerade om 90 års jubileumet 2022 och 4 olika 
aktiviteter under säsongen. 

 Annette Hundborg informerade om gruppen Trädgårdsrundan 18-
19 Juni 10-17 inkl fika, trädgårdsloppis, 90 års plantering mm. 

 Lorna Finnmann håller i Midsommarfirande 24-25 Juni. 



 Kristina Jernmark: Internationell Matfest 6 Augusti. (knytkalas) 
 Nenad Illic: Jubileums fest den 3 September. 
 Alexis Pråme anmälde sig att ingå i kommitten. 
 Beslut att välja Annette, Lorna, Kristina, Nenad och Alexis till 

jubileums Kommittén 2022. Styrelsens representant: Nenad Illic. 
21.  Nominering av ledamot till Södra avdelningens styrelse. 

 Geir Jöraas på förslag 
 Beslut: Geir Jöraas är vald till ledamot till Södra avdelningens 

styrelse. 
22.  Övriga Frågor 

 Skyltar Gasol: Finns hos styrelsen till en kostnad av 75:- 
 Önskar fika på arbetspliktsdagarna. Det kommer att bli fika.  
 Ungdomarna på området: Grindarna ska vara öppna (alla grindar). 

Det är reglerat i arrendeavtalet med kommunen. 
o Önskar att styrelsen tar kontakt med kommunen vad vi ska 

göra när det är ungdomar som stör och är otrevliga i 
koloniområdet. 

o Alla måste hjälpa till att säga till ungdomarna, visa 
civilkurage. 

o Kan vi ta kort/filma ungdomarna så kan vi kanske hitta vilka 
de är (som föregående år). 

 Tömning av container: Måste ske mer regelbundet. 
 90 års jubileum –  

o Se över Er koloni så det ser snyggt ut. 
o Alla är välkomna att bidra med den tid man kan i de olika 

aktivitetsgruppen. (lite som mycket) 
o Jubileumsskrift ska tas fram: Historik, nuläge, framtid, 

blandat med bilder. 
o Fråga: kan det vara arbetsplikt om man är med och visar sin 

koloni i Trädgårdsrundan? – Frågan går till styrelsen. 
 Arbetsplikten: 2 st per koloni / 9 timmar per säsong. 

23.  Mötets avslutande. 
 Mötet är avslutat. 

 
 

Sekreterare                                     Ordförande                                        

Lisbeth Sjöberg                              Geir Jöraas                                  

 

Justeringsperson                             Justeringsperson    

Per Heidnert                          Peter Fridolf  


