
Protokoll 
2017-05-09 

Styrelsemöte, Prästakullens koloniförening, Studiefrämjandets lokaler. 

 

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. Susanna Johansson valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

 

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

 

§ 5. Rapporter: 

a) Kassörens rapport. På placeringskontot finns 435 000 kronor, på 

transaktionskontot 21 655 kr. Tre kolonister har inte betalt årsavgiften, 

kontakt ska tas med dem. 

b)  En ledig lott finnes för närvarande, lott nr 149. 

c) Inga nya kolonister. 

d) Lotter i behov av upprustning, fortsatt utredning. 

e) Hemsidan. Kontakt har tagits med företaget Argonova som hjälper till att 

bygga den nya hemsidan. Susanna Johanson utsågs till föreningens 

webmaster, hon fortsätter kontakten med Argonova. Kerstin och Lasse 

utgör tillsammans med Susanna arbetsgrupp för hemsidan. 

f) Den nya jordfräsen är på plats, de som nyttjat den är mycket nöjda. 

Föreningen fick 1 250 kronor för inbytet av den gamla. 

g) Tillbyggnad/nybyggnad av förrådet. Kaj och Lasse utreder vidare. 

h) Upprustning av de allmänna utrymmena. Peter Liljeberg lägger duk plus 

singel på vändplatsen vid ”tarmen” för 700 kr. Han hjälper också till med att 

ta fram en skiss på vad som kan göras kring klubbstugan. 

i) Komposten. Lasse gör beställning av virke, Kaj kollar med grävhjälp. 

j) Vattenläckor har uppkommit efter att vattnet sattes på i april. Det uppstår 

lätt problem med enskilda kranar på lotterna. Kaj och Kerstin utreder. 

k) Ordningen för uthyrning av maskiner diskuterades, tas ånyo upp på nästa 

möte. 

l) Hittills åtta anmälda till sommarresan. 

 

§ 6. Inga inkomna skrivelser. 

 

§ 7. Inga bordlagda ärenden. 

 



§ 9. Verksamhetsplanen/årshjulet. Inget nytt. 

 

§ 10. Övriga frågor: 

a) De två mindre anslagstavlorna på området är dåliga. Anette kollar var vi kan 

få tag på nya. 

b) Stugan som tillfälligt ställts upp på p-platsen ska vara borta kommande 

helg. 

c) Styrelseutbildningen skjuts till hösten. 

d) Till årsmötet i Koloniträdgårdsförbundets västra distrikt åker Eva, Kerstin 

och Kaj. 

e) Föreningen har fått 1 000 kronor av Koloniträdgårdsförbundet som bidrag 

till upprustningen av allmänna ytan. 

f) Ungefär hälften av de nya kontrakten har kommit in med underskrifter. 

 

§ 10. Nästa styrelsemöten: 12/6 kl 18.00 i/vid klubbstugan. 

 

§ 11. Mötet avslutades. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

/Lasse Bengtsson 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

/Kerstin Lundh   /Susanna Johansson 


