
Protokoll styrelsemöte Kalvö Koloniby. 

 
Datum: lördagen den 18 november 2017 Tid: 11.00 – 13.00 
Plats: Hemma hos Anna Dahlberg 
 
Närvarande: Olof Persson, Roger Lindh, Per Malmsten, Anna Dahlberg, Tuula 
Kuosmanen 
Frånvarande: Davindar Kaur, Sune Strålind 
 
Dagordning 
 
§ 1  Mötets öppnande 
Ordförande Olof Persson förklarade möte för öppnat. 
 
§ 2  Val av justerare 
Anna Dahlberg valdes till justerare. 
 
§ 3 Tidigare protokoll 
Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med tillägg budget 2018 och eventuellt inköp av gräsklippare.  
 
§ 5  Dagordning 
 

a. Inkommande post & avrapportering 

Inga ärenden att avrapportera. 

b. Ekonomi-rapport från kassören/festkommittén.  

Per Malmsten gick igenom ekonomirapporten. Föreningen ligger med 135 00 

kr i plus. Avskrivningarna uppgår till 32 000 kr, elkostnaden till 12 000 kr. 

Upplupna styrelsearvoden beräknas till 20 000 kr. Extra kostnad för föreningen 

har blivit nödvändig för grävning av brunnen vid grönsakslandet. Styrelsen 

reserverar ca 10 000 kr för betalning till grävfirma.  

c. Överlåtelser, intresselistan, ägarbyten, byggärenden 

Under säsongen har åtta (8) överlåtelser gjorts och nio (9) värderingar. 

Styrelsen har godkänt ett byggärende och det finns ett pågående ärende som 

styrelsen bereder. 

d. Aktivitetslista styrelsen 2017 

Grävning av brunnen. En del av arbetet slutförs i vår. Toaletterna och 

duscharna besiktigas till våren. Ventilationen för duscharna ska åtgärdas 

innan säsongen öppnar 2018. Roger Lindh kontaktar besiktningsfirma.  

e. Rapport från styrelsekursen hos Koloniträdgårdsförbundet 

Fyra medlemmar varav två från styrelsen (Per Malmsten och Olof Persson) 

deltog i styrelsekursen. Sammanfattningsvis var det en givande kurs, bra att få 

kontakt med andra koloniföreningar och ta del av olika erfarenheter.  

f. Områdesbesiktning 

Olof Persson har genomfört besiktning av stugorna på området. Där det finns 

anmärkningar kontaktar styrelsen stugägarna. Inga allvarliga anmärkningar.  

g. Grävning för avstängningsventil 



Grävning för att komma åt avstängningsventil för brunnen har behövt göras. 

Efter ett inledande arbete med handgrävning av några tappra 

föreningsmedlemmar konstaterade man att arbetet behöver göras av en 

grävmaskningsfirma. Firman var bokad till tisdag 21 november. Sedan 

styrelsemötet har uppdaterad information från Olof Persson skickats ut.  

h. Styrelsens förslag till årsmötet, Olofs förslag 

Styrelsen gick igenom Olofs förslag till årsmötet angående bildandet av ett 

”odlingsarbetslag” eller odlingsgrupp samt ett förslag till årsmötet angående 

införande av karenstid för internlistan. Styrelsen tyckte förslagen var välskrivna 

och motiverade och hade inget att erinra mot skrivningarna i förslagen. Vad 

gäller ”internlistan” fryses den för nya medlemmar tills efter årsmötet.  

i. Första delen av verksamhetsberättelsen, Olofs förslag 

Styrelsen gick igenom Olofs första förslag till verksamhetsberättelse och fördelade ut 

olika ansvarsområden för uppdaterade skrivningar rörande säsongen 2017.  

j. Arrendeavtalet  

Kalvö Koloniby har avtal med kommunen gällande arrendet. Olof har haft 

kontakt med ansvarig inom kommunen. Inga förändringar är aviserade.  

k. Avstämning av listor 

Anna stämmer av intresselistan och internlistan inför årsmötet. Anna kontakter 

Koloniförbundet för ett utdrag över aktuella medlemmar. 
l. Jullunchen 

Jullunchen äger rum söndag 10 december kl. 13 på Hembygdsgården. 13 anmälda.  

m. Planering av kommande möten 

Lördag 18 januari kl. 13 hos Per Malmsten, lördag 17 februari kl. 13 hos Sune 

Strålind, 7 april kl. 13, plats inte bestämd. Årsmötet äger rum lördag 21 april. 

Styrelsen återkommer om lokal för årsmötet.  

§ 6 Övriga frågor 
Per Malmsten gick igenom förslag till budget 2018.  
Vidare diskuterade styrelsen förslag till inköp av eventuell ny gräsklippare. Den 
kostnaden behöver dock ställas mot kostnaden för förbättrad ventilation i 
duscharna konstaterade styrelsen. Styrelsen återkommer till frågorna.  
Roger Lindh informerade efter kontakt med Hyreslandslaget att medlemmar 
hos Kalvö Koloniby kan få 20 % rabatt på hyra av byggnadsställningar, 
företaget levererar och sätter upp byggnadsställning.  

  
§ 7 Nästa styrelsemöte 
 Nästa möte äger rum 13 januari 2018 hos Per Malmsten.  

 
§ 8 Mötets avslutande 
 Ordföranden förklarade mötet för avslutad.  
 
 
 
Olof Persson, ordförande   Anna Dahlberg, justerare 

 

 

 

 

Tuula Kuosmanen, sekreterare 


