
 
Protokoll 

2018-07-10 

Styrelsemöte Prästakullens koloniförening, Studiefrämjandets lokaler. 

Närvarande: Kerstin Lundh, Anna Georgsson, Peter Liljeberg, Eva Hjorth, Britt Hedström, 

Susanna Johansson. 

Anmält förhinder: Kaj Bengtsson. 

§ 1. Ordförande Kerstin Lundh hälsade välkommen och öppnade mötet.  

§ 2. Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor. 

§ 3. Peter Liljeberg valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

§ 4. Föregående protokoll från 2018-06-12 lästes upp och lades till handlingarna. 

§ 5. Rapporter: 

1) Kassörens rapport: Medföljer som bilaga. 

2) Lediga lotter: Två lediga lotter finns för närvarande varav en dubbellott är ledig från i 

höst  

3) Nya kolonister: 1 ny kolonist på lott nr 106. 

4) Åtgärd utebliven betalning av kolonilott samt lotter som behöver rustas upp: Delgiven, 

åtgärder fortsätter. Påminnelse har gått ut till de som har lotter som behöver rustas upp 

och ny besiktning kommer att ske under augusti månad.   

5) Hemsida och mail: Utbildning har skett i Borås hos Argonova och den var bra. Kontakt 

tas med Argonova för att hör om avtal för kontakter. Susanna och Anna ska se över 

Hemsidan då det uppstått något fel i åtkomsten av vissa dokument.  

6) Garage/ förråd - tillbyggnad: Arbetet pågår.   

7) Sommarmöte planering: Föreläsning på sommarmötet finns anslaget på vår anslagstavla. 

Redovisning av den ekonomiska situationen och utifrån att Styrelsen kommer att kalla 

till ett extra årsmöte i oktober. Anledning är att föreningens ekonomi har ett underskott 

som behöver regleras med en höjning av arrendet.  Övriga frågor till sommarmötet är 

under planering och kommer att anslås och finnas på hemsidan en tid innan mötet.  

8) Anslagstavlor: I samband med förrådsbyggnationen finns ingen anslagstavla för 

kolonister att använda. Styrelsens anslagstavla är gammal och sliten varför diskussion 

förs om inköp av nya anslagstavlor.  

9) Aktiviteter för styrelsen: Inget Julbord i år. 

 



 
 

§6. Hantering av regler för personuppgifter: Kerstin har skrivit ut regler för personuppgifter, 

GDPR, vilket styrelsen godkänner. Informationen kommer att finnas på hemsidan och nya 

kolonister behöver i samband med kontraktskrivning godkänna reglerna i GDPR . 

§7. Bordlagda ärenden: Arbetet fortsätter med att iordningställa fler kolonilotter. 

§8. Inkomna skrivelser: Inkommen skrivelse från Vänersborgs Tingsrätt om konsekvenser av 

det kommande tunnelbygget för tågen. Som nyttjande till mark som ägs av Varbergs 

Kommun har vi möjlighet att lämna synpunkter som ska vara inne senast 30 juli och 

styrelsen går igenom kungörelsen för ett ställningstagande till om yttrande skall göras. 

§9. Övriga frågor:  

Regler för anordnande av Loppis på vårt område: De kolonister som önskar använda 

föreningens gemensamma ytor till aktiviteter måste kontakta styrelsen för godkännande    

Grinden vid Rödbetestigen: Sen grinden på Rödbetestigen togs bort har det blivit en ökad 

biltrafik ibland i för hög fart och bilar parkeras på ej avsedda platser. Styrelsen beslutar att 

grinden åter ska sättas upp.  

Förbandslåda/ tavla skall inköpas och kommer att finnas tillgänglig i förrådet. Eva ser till att 

den hålls uppdaterad.   

§ 10. Nästa styrelsemöte: Bestämdes till lördag 2018-08-11 kl 13:00.  

§ 11. Mötet avslutades.  
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Justeras 

 

Kerstin Lundh   Peter Liljeberg 


