
 Närlunda Koloniförening u.p.a. 

 

Protokoll Nr 8, 2022-08-09 

Slag av sammanträde Styrelsemöte 
Tid och plats Tisdag 2022-08-09 kl 17:00 i klubbstugan. 
Närvarande Geir Jöraas, Maria Ward, Lisbeth Sjöberg, Gilla 

Olsson, Nenad Ilic, Anna-Lena Bengtsson 
Ann Danielsson.  

  
 

 

 
1. Mötets öppnande 

a. Geir öppnar mötet och hälsar välkommen. 
2. Eventuell komplettering av dagordning.  

a.  Punkt 13 och 14 på dagordningen läggs under övrigt 
3. Godkännande av dagordning. 

a. Godkänt 
4. Justeringsperson.  

a. Maria Ward 
5. Korrespondens: 

a. Inkommande. 
 Information om styrelseutbildningar hösten 2022 från södra regionen. 
 Skickas runt för att se om intresse finns, lägg inbjudan på kontoret. 
 Information från Helena Westerlund om hur vi går till väga för att avhysa 

koloni nr 90. 
o Geir gör enligt informationen. 

b. Utgående. 
 Skickat in ritning av avloppssträckan från toaletter och klubbstuga till 

inkopplingspunkt på kommunala avloppet samt mått på klubbstuga och 
toalettbyggnad på gröningen till NSVA. 

o Rekommenderar att installera en vattenmätare till, för att mäta 
vattenavlopp (för toaletter och klubbstugan) och inte betala för avlopp 
för all inkommande vattenförbrukning. 

o Nenne tittar hur det ser ut i brunnen. 
o Ta reda på vad kostnaden blir - Geir 

 Inbjudningar till 90 års firande den 3 september kl 13-16 till 
koloniträdgårdsförbundet centralt och till södra regionen samt MEX. 

 Mail till Helena Westerlund om hur och vad som händer vid uppsägning av 
medlem. 



6. Ekonomi. 
a. Lägesrapport 

  Ingen halvårsavstämning är klar.  
 Preliminär resultatrapport och Balansrapport genomgång. 
 Rapporten till handlingarna. 
 Beslut att 25000:- avsätts till jubileumsåret 2022. 
 Efter avslutat jubileumsåret, särredovisas kostnader och intäkter. 
 Beslut att Gustav ersätts för material som han lagt ut till brunnslocken. 

7. Jubileet 2022 3:e september 
a. Genomgång av kostnader för Jubileum. 
b. Beslut att budget 25000:- ska hållas. 
c. Förtäring på dagen tillkommer. 
d. Trubadur och föreläsare kommer. 
e. Serbisk folkdansgrupp kommer att uppträda. 
f. Serbisk vinproducent, kan komma och prata om vinet och vinprovning 

 Det kan vi inte ha på dagen, bör vara privat/sluten grupp 
 Kanske en egen aktivitet. 

g. Skriv ihop ett program som vi sätter upp på anslagstavlorna och på hemsidan. 
h. Ann visade jubileumsskriften.  

 1 st/stuga delas ut den 3:e september samt inbjudna gäster. 
 Enstaka extra ex kan köpas för 25:- (om det finns fler kvar) 
 De som inte är med den 3:e september, de delas ut när nya arrendekontrakten 

skrivs på. 
8. Anmälningar utifrån delegation. 

a. Köpt in en ny vattenkokare. 
b. Bensindunkar till gräsklipparen. 
c. Toner till skrivaren på kontoret. 

9. Genomgång aktivitetslistan och verksamhetsplan 
a.  Genomgången och uppdaterad 

10. Kommunikation/Information 
a. Skriv ihop program för den 3:september till hemsida/anslagstavlor – Nenne skicka 

till Lisbeth. 
b. Nenne/Geir skriver ut och sätter på anslagstavlor och Lisbeth uppdaterar hemsidan. 

11. Rapporter 
a. Inga nya rapporter. 

12. Nya kolonister.  
a. 39, 51 

13. Kolonier till salu.  
a. 16, 49, 90, 92 

14. Ogräsbekämpning med gasolbrännare 
a. Väldigt torra sommarperioder.  
b. Det kan innebära risk för brand. 
c. Styrelsen godkänner inte att vi använder gasolbrännare. Ändra på ordningsreglerna. 

15. Nya Arrendekontrakt 
a. Maria har uppdaterat arrendekontrakt. 
b. Geir har korrekturläst det 



c. Geir eller Gilla ska skriva under dem 
d. Geir har skrivit under alla. 
e. Varje arbetsplikts tillfälle har vi Öppet kontor och bjuder in alla medlemmar för att 

skriva på kontrakten. 
f. Information skapas och sätts upp på grindarna. 
g. Öppet kontor Arbetsplikt 27/8 – Gilla/Lisbeth 
h. Öppet kontor Arbetsplikt 17/9 – Geir/Ann 
i. Öppet kontor Arbetsplikt 29/10 – Maria/Lisbeth 
j. Höstmöte beslutas den 16/10 klockan 10-12 – efter höstmöte kontraktskrivning till 

13.00. 
k. Skriv lappar om Arrende skrivning, tider. – Lisbeth – (Skicka till Nenne för 

uppsättning på anslagstavlorna) 
16. Uppföljnings inspektionsrunda 

a. Intern uppföljningsrunda, de som fått påpekande skulle vara klart den 31 Juli. 
b. Geir/Lisbeth bokar uppföljningsrunda i september. 

17. Övrigt 
a. Backup för Geir vid semester 2022-08-10, 4 veckor. Kolla styrelsemailen - Nenne, 

brevlådorna – Gilla. Maria är nåbar. Geir lägger in telefonsvar. Kolonister får 
kontrollera styrelselistan och ringa någon annan.  

b. Kan vi organisera en inköpsportal där vi handlar allt förbrukningsmaterial – Lägg på 
dagordning för nästa styrelsemöte. 

c. 55+ hit för att städa toalettbyggnad måndag 15/8 , 6 veckor framåt på onsdagar. 
Extra efter jubileums dagen 5/9. 

18. Nästa styrelsemöte 
a. Styrelsemöte 

 2022-09-13 klockan 17.00 
 2022-10-11 klockan 17.00 
 2022-11-12 klockan 10.00 – 13.30 (efter styrelsemötet budget möte) 
 2022-12-02 klockan 17.30 (styrelsemöte med ”avslutningsfest”) 

19. Mötets avslutande 
 
 
 
Bilagor: 
  
  
 
 
Sekreterare                                     Ordförande                                  Justeringsperson       

Lisbeth Sjöberg                              Geir Jöraas                                   Maria Ward 

 
  
 
  


