
Protokoll styrelsemöte Kalvö Koloniby. 

 
Datum: Annandag påsk den 2 april 2018 Tid: 13.00 – 15.00 
Plats: Hemma hos Olof Persson Sigyns väg 16b i Nynäshamn. 
 
Närvarande: Olof Persson, ordförande, Sune Strålind, Per Malmsten, Anna Dahlberg, 
Roger Lindh, Tuula Kuosmanen 
 
Frånvarande: Davindar Kaur 
 
Dagordning 
 
§ 1  Mötets öppnande 
Olof Persson förklarade mötet för öppnat. 
 
§ 2  Val av justerare 
Sune Strålind valdes till justerare.  
 
§ 3 Tidigare protokoll 
Föregående protokoll godkändes, justerades och lades till handlingarna. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med följande tillägg: Roger Lindh anmälde ärende om grinden till 
kojan. 
 
§ 5  Dagordning 
 

a. Inkommande post & avrapportering 

Nynäshamns kommun har lämnat slutbesked angående uppställningsplats för 

sopkärl. Byggnadsdelen får tas i bruk.  

SRV har meddelat att restavfall (våra hushållssopor) hämtas varannan vecka 

med början v. 14 (7/5) till och med v. 41 (14/10). 

Föreningens släpvagn ska besiktigas senast 30 april. Roger Lindh tar ansvar 

för att besiktningen genomförs.  

Stockholms hamnar har skickat information om nya vägen. Styrelsen går 

igenom informationen på informationsmötet 21 april.  

 

b. Ekonomi-rapport från kassören/festkommittén.  

Per Malmsten har skickat ut faktura för medlemsavgiften för 2018.  

Anna Dahlberg meddelade att några har betalat in avgiften för intresselistan.  

 

c. Överlåtelser, intresselistan, ägarbyten, byggärenden 

Ett par byggärenden för uppsättning av växthus.  

 

d. Samtyckesblanketten 

Olof Persson har tagit fram en samtyckesblankett för medlemmarna med 

anledning av den nya dataskyddslagen, GDPR (General Data Protection 

Regulation). Medlemmarna får blanketten för påskrift med 

årsmöteshandlingarna.  

e. Genomgång av Verksamhetsberättelsen 



Styrelsen hade en sista genomgång av Verksamhetsberättelsen.  

 

f. Styrelsens kommentarer till motionerna 

Styrelsen gick igenom styrelsens kommentarer till motionerna.  

 

g. Utskick till medlemmarna 

Styrelsen gick igenom utskicket till medlemmarna inför årsmötet.  

 

h. Planering av årsmötet – medlemslista, fullmakter, avprickning, röstkort, 

blommor, bokning av mackor, bord, städning 

Styrelsen gick igenom planeringen av årsmötet och fördelade 

arbetsuppgifterna. Styrelsen beslutade köpa in blommor till avgående 

styrelsemedlemmar och valberedning.  

 
i. Planering av infomötet efter årsmötet 

Styrelsen inleder det nya verksamhetsåret med ett första informationsmöte i 

direkt anslutning till årsmötet 21 april. Styrelsen gick igenom punkter till 

informationsmötet.  

 

j. Ny gräsklippare och andra projekt  

Frågan om ny gräsklippare och andra projekt som är aktuella för den 

kommande säsongen hänskjuts till den nya styrelsens första möte 5 maj. 

 

k. Val av valberedning 

Styrelsen gick igenom förslag till valberedning. Årsmötet väljer valberedning.  

 

l. Konstituerande mötet 

Olof Persson föredrog förslag till dagordning för det konstituerande mötet för 

den nya styrelsen som följer omedelbart efter årsstämman och 

informationsmötet.  

 

m. Beställning av jord, gödsel, sand och singel 

Styrelsen gick igenom beställning av jord, gödsel, sand och singel. Stickan har 

lovat ombesörja beställningen.  

 

§ 6 Övriga frågor 
 

Styrelsen kommer att ansöka om alkoholtillstånd för slutna sällskap. 

Frågan om grinden till kojan ska vara kvar togs upp av Roger Lindh. Kojan ligger på 
kommunens mark och styrelsen beslutade att grinden till kojan stängs av. Information 
kommer på informationsmötet 21 april.   
 
Sune aviserade att det behövs några personer till arbetsdagen 28 april som kan köra 
gödsel och jord till odlingen. Informationsmötet den 21 april kommer att gå igenom 
arbetsdagens olika arbetsuppgifter. Sättpotatis har köpts in av Sune Strålind.  
Säsongens första arbetsdag äger rum 28 april. Möte med arbetslagen äger också rum 
28 april.  



  
§ 7 Nästa styrelsemöte 
 
Det konstituerande mötet för den nya styrelsen äger rum 21 april. Första styrelsemötet äger 
sen rum 5 maj kl. 11.  

 
§ 8 Mötets avslutande 
 
Olof Persson förklarade mötet för avslutat och tackade styrelsen för ett bra samarbete under 
det gånga året.  
 
 
 
 
 
 
Olof Persson     Sune Strålind 
Ordförande     Justerare 
 
 
 
 
Tuula Kuosmanen 
Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


