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Protokoll 

2018-05-03 
Styrelsemöte Prästakullens koloniförening, Studiefrämjandets lokaler. 
 
Närvarande: Kerstin Lundh, Anna Georgsson, Peter Liljeberg, Eva Hjorth, Britt Hedström. 

Anmält förhinder: Kaj Bengtsson, Susanna Johansson. 

§ 1. Ordförande Kerstin Lundh hälsade välkommen och öppnade mötet.  
 
§ 2. Dagordningen godkändes med tillägg av punkter under övriga frågor 
 
§ 3. Anna Georgsson valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 4. Föregående protokoll från 2018-04-09 lästes upp och lades till handlingarna. 
 
§ 5. Rapporter: 

1) Kassörens rappor:. På placeringskontot finns 370 127,24 kronor och på 
transaktionskontot finns 34 220,23 kronor.  
   

2) Lediga lotter: Två lediga lotter finns för närvarande 
 

3) Nya kolonister: på lotterna 111, 206+207 
 

4) Utebliven betalning för arrende: Den arrendator som efter påminnelse inte betalt 
sitt arrende kommer att sägas upp på grund av förverkad arrenderätt. 
 

5) Lotter som behöver rustas upp: Den kolonist som fått uppskov med 
iordningställandet av lotten har inte åtgärdat påpekanden. En enig styrelse beslutar 
att vidtaga åtgärder enligt stadgar och ordningsregler. 
 

6) Hemsidan; Styrelsen beslutade om förbättringar i arbetet med vår hemsida och 
diskuterade även uppgiften att hålla hemsidan aktuell. Styrelsen beslutade utser 
Anna Georgsson att tillsammans med Susanna fortsätta arbetet med hemsidan. 
 

7) Garage/förråd – tillbyggnad: Kommer att pågå under maj månad  
 

8) Sommarmöte: Årets sommarmöte bestämdes till den 11/8 kl 14:00. Ämnen inför 
sommarmötet diskuterades och tas upp på nästa möte. 
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  § 6. Bordlagda ärenden: Eva Hjort undersöker möjligheten om en utbildning i  
föreningskunskap kan ske i Varberg under kvällstid.  
 
§ 7. Inkomna skrivelser: Inga inkomna skrivelser. 
 
§ 8. Övriga frågor:  
Besiktningar av lotter: Styrelsen kommer att göra den årliga besiktningen av lotter den 12/6 
kl 18. 
 
Kolonivandringa: Eva och Kaj genomför kolonivandringar den 14/6 samt 16/8. Eva sätter upp 
information om detta.  
 
Diskussion om outnyttjade lotter. Frågan tas upp på nästa möte. 
 
§ 9. Nästa styrelsemöte: Bestämdes till tisdag 2018-06-12 på koloniområdet 

Övriga mötestider: tisdag 2018-07-10 kl 18:00 samt lördag 2018-08-11 kl 13:00  

 

§ 10. Mötet avslutades.  

 

 

Vid protokollet 

 

Britt Hedström 

 

Justeras 

 

Kerstin Lundh   Anna Georgsson 

 

 


