
Protokoll styrelsemöte Kalvö Koloniby. 

 
Datum: onsdagen den 14 februari 2018 Tid: 18.00 – 20.00 
Plats: Hemma hos Sune Strålind Larsbodavägen 48 Farsta 
 
Närvarande: Olof Persson, Sune Strålind, Anna Dahlberg, Per Malmsten, Roger 
Lindh, Tuula Kuosmanen 
 
Frånvarande: Davindar Kaur 
 
Dagordning 
 
§ 1  Mötets öppnande 
Olof Persson, ordförande, förklarade mötet för öppnat.  
 
§ 2  Val av justerare 
Sune Strålind valdes till justerare. 
 
§ 3 Tidigare protokoll 
Föregående protokoll godkändes och justerades. Lades till handlingarna.  
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
Punkt h. Kommande projekt var ersatt med punkten e. Framtida projekt. Därefter godkändes 
dagordningen.  
 
§ 5  Dagordning 
 

a. Inkommande post & avrapportering 

Delegationsbeslut om bygglov och startbesked har inkommit till Kalvö Koloniby. 

Startbesked för att påbörja bygge av uppställningsplats för sopkärl har beviljats 

Kalvö Koloniby. Bygglovsbeslutet kostar 5 170 kr.  

b. Ekonomi-rapport från kassören/festkommittén. 

Per Malmsten gick igenom balansräkningen för 2017.  Inbetalningar från 

kölistan kommer in under januari/februari. Föreningen har en fortsatt god 

ekonomi.  

c. Överlåtelser, intresselistan, ägarbyten, byggärenden 

Inga överlåtelser att rapportera. Mejl om att köavgiften ska vara betald till 28 

februari har gått ut till de som står på intresselistan. Påminnelsemejl kommer 

att skickas ut efter 28 februari till dem som inte hunnit betala. Inga 

byggärenden att rapportera.  

d. Möte med kommunens revisor 

Olof Persson och Per Malmsten har haft möte med kommunens revisor. Det 

var ett bra möte. Revisorn uppmärksammade arrendet som Kalvö koloniby har 

med kommunen.   

e. Framtida projekt 

Olof Persson har listat framtida projekt som behöver påbörjas under 2018. 

Styrelsen beslutade att lägga in de framtida projekten i styrelsens aktivitetslista 

för 2018. Bland annat innehåller de framtida projekten nytt arrendeavtal med 

kommunen, dränering av området och förbättring av vägen till området. Några 



av frågorna måste beredas tillsammans med kommunen och slutligen beslutas 

av kommunen.  

f. Aktivitetskalendern 

Styrelsen gick igenom aktivitetskalendern för 2018 och godkände 

aktivitetskalendern. 

g. Genomgång av Verksamhetsberättelsen 

Styrelsen godkände Verksamhetsberättelse 2017 med några mindre 

justeringar.  

h. Kommande projekt 

Ströks.  

i. Arbetsgrupper, områdesansvariga 

Styrelsen gick igenom listan över arbetsgrupper och områdesansvariga för 

2017 för att identifiera ändringar som har aviserats inför 2018.  

j. Planering av årsmötet 

Styrelsen gick igenom planeringen av årsmötet 21 april. Direkt efter årsmötet 

kommer styrelsen att inbjuda till ett separat informationsmöte för att öppna upp 

för information och diskussion om den kommande säsongen. Efter 

informationsmötet äger styrelsens konstituerande möte rum.  

k. Festkommitténs redovisning  

Styrelsen gick igenom festkommitténs redovisning för 2017.  

l. Inkomna motioner 

Till den 14 februari har det inkommit tre motioner. 

Styrelsen gick igenom motionerna.  

Motivering till styrelsen beslut lämnas per motion.  

 
§ 6 Övriga frågor 
Uppmaning från Per Malmsten att se till att grindarna är stängda för att hålla obehöriga 
besökare, läs vildsvin, utanför vårt stugområde. Roger Lindh ordnar låsanordningar till några 
av grindarna för att hålla vildsvinen borta.  
 
Sune Strålind tog upp behov av inköp av gödsel inför den kommande odlingssäsongen till 
det gemensamma odlingslandet. Styrelsen beslutade även att föreningen köper in två sorters 
potatisar och några olika verktyg för att användas till arbete vid den gemensamma odlingen. 
Sune har i uppdrag att med stöd av ett par medlemmar köpa gödsel, potatis och verktyg till 
det gemensamma odlingslandet.  
 
  
§ 7 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum 2 april kl. 13-15 hemma hos Olof Persson.  
Handlingarna till årsmötet kommer att finnas för nedladdning via Kalvö kolonibys hemsida. 
Ett antal årsmöteshandlingar behöver tryckas upp. 

 
§ 8 Mötets avslutande 

Olof Persson förklarade mötet för avslutat.  

 

 

Olof Persson   Sune Strålind Tuula Kuosmanen   

Ordförande   Justerare  Sekreterare 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


