
Protokoll 
2017-04-10 

Styrelsemöte, Prästakullens koloniförening, Folkets hus. 

 

Närvarande: Kerstin Lundh, Eva Hjort, Kaj Bengtsson, Anette Johansson, Anna 

Georgsson, Susanna Johansson och Lasse Bengtsson. 

 

§ 1. Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

§ 2. Dagordningen godkändes. 

 

§ 3. Anette Johansson valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll lästes upp och lades till handlingarna. 

 

§ 5. Rapporter: 

a) Presentationsrunda. 

b) Erfarenheter från årsmötet diskuterades. 

c) Kassörens rapport. Nya kassören har fått alt material överlämnat från 

tidigare kassören. Någon bokföring har inte skett under årets tre första 

månader, rekonstruktion pågår. På banken finns totalt 494 843 kr. Ett 

placeringskonto har öppnats där huvuddelen av tillgångarna placerats, på 

transaktionskontot (dit föreningens kort är kopplade) finns 15 000 kr. Ett 

swish-konto har öppnats för att underlätta betalningar till föreningen vid 

exempelvis uthyrning av maskiner. 

d) Inga lediga lotter i dagsläget. 

e) Två nya kolonister har välkomnats. 

f) Två lotter behöver rustas upp, utredning fortsätter. 

g) Två offerter för byggande av ny hemsida har lämnats. Beslöts att anta 

budet från Argonova på 4 400 kr plus moms. Webbhotell kostar 99 kr/mån. 

Kerstin och Susanna tar kontakt med företaget. 

h) En ny jordfräs har inköpts på Hadins i Tvååker, modell Honda, pris 9 500 kr. 

Pris på uthyrning bestämdes för jordfräsen till 75 kr/tim, för 

motorgräsklipparen till 50 kr/tim. 

i) Behovet av förråd diskuterades. Ett alternativ till nybygge av redskapsbod 

är att bygga ut den nuvarande. Kaj kollar med snickarkunniga i föreningen 

om möjligheter till utbyggnad. 

j) Upprustning av de gemensamma ytorna diskuterades. Kerstin kollar om vi 

kan få hjälp med planering av Peter Liljeberg. 

k) Kurser: 

1. Styrelseutbildning, Eva kollar med Studiefrämjandet. 

2. Förbundets utbildning i föreningsjuridik, Kerstin meddelar förbundet att 

vi är intresserade. 



§ 6. Inga inkomna skrivelser. 

 

§ 7. Inga bordlagda ärenden. 

 

§ 8. Verksamhetshjulet, ingen åtgärd i dagsläget. 

 

§ 9. Övriga frågor: 

a) Tillfällig uppställning av stuga på p-platsen diskuterades, Anette kollar. 

b) Årsmötet uppmanade styrelsen att ordna uthyrningen smidigare. Kaj 

utreder vidarfe. 

c) Anette ordnar blommor till skylten vid infarten. 

d) Vattnet släpptes på den 7 april. Avläsning av vattenförbrukningen under 

fjolåret har försvårats då röret där mätaren finns varit vattenfyllt. Kaj kollar 

med Legus om de läst av. 

e) En toalettstolsring är trasig, Kaj kollar. 

f) Regionens årsmöte i Trollhättan, Kaj och Kerstin representerar föreningen. 

 

§ 10. Nästa styrelsemöten: 9/5 och 12/6. 

 

§ 11. Mötet avslutades. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

/Lasse Bengtsson 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

/Kerstin Lundh   /Anette Johansson 


