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Styrelsemöte, Prästakullens koloniförening, Studiefrämjandets lokaler.

Närvarande: Kerstin Lundh, Eva Hjort, Kaj Bengtsson, Anette Johansson, Inger Ahlin, 
Lena Henriksson och Lasse Bengtsson.

§ 1. Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2. Dagordningen godkändes.

§ 3. Kaj Bengtsson valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 4. Föregående mötes protokoll lästes upp och lades till handlingarna.

§ 5. Rapporter: 
a) Kassören rapporterade att 245 936 kronor kommit in i arrendeavgifter, till 

kommunen har 113 529 kr betalats, i handkassan finns 910 kr och på 
banken finns 323 099 kronor och 62 öre.

b) Planering inför sommarmötet, praktiska arbetsuppgifter delades upp.
c) Konstaterades att det finns två lediga lotter i dagsläget.
d) Ordförande redovisade nya kolonister.
e) Kompostutredningen; redovisas på sommarmötet.
f) Kassör och ordförande konstaterade att nya bokföringssystemet är infört 

och fungerar till belåtenhet.

§ 6. Inkomna skrivelser: inga.

§ 7. Bordlagda ärenden. Vägbom vid Gurkstigen. Kaj har fått ett förslag för 2 500 kr. 
Utredning fortsätter.

§ 8. Verksamhetsplan. Beskärningskurs har efterfrågats. Eva kollar och återkommer 
med datum.

§ 9. Övriga frågor:
a) Gammalt material som ska lämnas till museet behöver gås igenom, Kaj och 

Eva fixar. Eva utsågs till kontaktperson visavi museet.
b) ”Potthålen” på vägen behöver åtgärdas, att fylla i hjälper bara tillfälligt. Kaj 

tar kontakt med kommunen och begär hyvling av vägen.
c) Föreningens nya mejladress – alla i styrelsen har ett ansvar att ha koll på 

den.
d) Vattenförsörjningen och framtiden; Kaj tar kontakt med Legus för att höra 

om vi kan få hjälp med en utredning om underhållsbehov.



e) Två misskötta lotter diskuterades, Kaj och Kerstin får utreda vidare inför ev 
åtgärder.

f) Beslöts att utöka tömningarna av toaletterna från två till tre per säsong.

§ 10. Kommande styrelsemöten: 19/9, 17/10 och 15/11, alltid 18.00.

§ 11. Ordförande avslutade mötet.
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