
Protokoll styrelsemöte Kalvö Koloniby. 

 
Datum: lördagen den 1 september 2018 Tid: 11.00 – 13.00 
Plats: Bystugan Kalvö koloniby 
Närvarande: Olof Persson, Per Malmsten, Sabina Gonzalez Olsson, Anna Dahlberg, 
Heinz Poock, Sune Strålind, Tuula Kuosmanen 
 
 
Dagordning 
 
§ 1  Mötets öppnande 
 
Olof Persson förklarade mötet för öppnat. 
 
§ 2  Val av justerare 
 
Sune Strålind valdes till justerare.  
 
§ 3 Tidigare protokoll 
 
Tidigare protokoll justerades och lades till handlingarna.  
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes med en punkt under Övrigt.  
 
§ 5  Dagordning 
 

a. Inkommande post & avrapportering 

Brev till styrelsen från medlem. Styrelsen behandlade besvarandet av brevet.  

För medlemmar som ingår i arbetslaget är det tillåtet att använda 

arbetsredskap för privat bruk i begränsad omfattning som förmån.  

Styrelsen kommer att till årsstämman ta fram rutiner för hanterandet av 

låneredskap. 

Per Malmsten har tagit fram brev från Kalvö koloniby till kommunens revisor 

angående Kalvös arrende. Per har tagit upp frågan om arrendet men 

kommunen har inte återkommit med besked.  

 

b. Ekonomi-rapport från kassören/festkommittén. 

Per redogjorde för föreningens ekonomi som ser bra ut. Alla medlemmar har 

betalat sina avgifter. Intäkter från marknadsdagen tillkommer under hösten. 

  

c. Överlåtelser, intresselistan, ägarbyten, byggärenden 

Anna redogjorde för överlåtelseärenden.  

Ett byggärende har inkommit till styrelsen.  

 

d. Marknadsspecial 

Styrelsen gick igenom instruktionerna inför marknadsdagen 2 september.  

 

e. Serveringstillstånd 



Festkommittén har vänt sig till en juridisk byrå för att få klarhet i alkohollagens 

skrivning angående alkoholförsäljning i slutet sällskap. Utifrån den juridiska 

byråns klargörande beslutar styrelsen att revidera det tidigare fattade beslutet 

och tillåta 6 sammankomster per säsong med öl/vinförsäljning. Anmälan i 

förväg krävs dock i enlighet med alkoholförsäljningens bestämmelser.  

 

f. Traktorproblemet 

Traktorn läcker olja och det är tveksamt om traktorn kan lagas. Styrelsen ger 

Stickan och Mikael Velander ta fram förslag på olika alternativ till hur 

föreningen kan lösa traktorbehovet. Styrelsen återkommer därefter med mer 

information.  

 

g. Besök från Östra regionen 

Den 22 september kl. 10 besöker företrädare från Östra regionen Kalvö och 

styrelsen.  

 

h. Bidragsansökan regionen 

Olof informerade om föreningen har möjlighet att söka bidrag för 2019 för bl.a. 

utbildningar i odling etc. Beslutades att styrelsen undersöker vilka utbildningar 

vi skulle vilja ansöka om bidrag till.  

 

i. Torparen Joakims arrende  

Torparen Joakim ska förlänga sitt arrende. I enlighet med 

arrendebestämmelser ska Kalvö koloniby som närmsta granne godkänna 

förlängningen. Styrelsen har inga invändningar mot förlängningen.  

 

j. Planerade inköp 

Inga ärenden. 

 

k. Projektlistan 2018  

Öfre Toan – en av toaletterna kommer att stängas för åtgärd av den dåliga 

lukten.  

Förrådet vid Träffpunkten kommer att återställas till dusch inför säsongen 

2019.  

 

l. Underhållsplan 

Heinz har tagit fram en underhållsplan för Kalvö och redogjorde för rutinerna 

för underhållsplanen. Investeringslistan behöver kompletteras med uppgift om 

inköp och uppsättning av inventarier och renoveringar av de gemensamma 

byggnaderna.  

§ 6 Övriga frågor 
Härtstartaren blinkar. Olof kollar batterierna.  

  
§ 7 Nästa styrelsemöte 
 Nästa styrelsemöte äger rum 22 september kl. 11 vid Bystugan.  
 
§ 8 Mötets avslutande 



Ordföranden förklarade mötet för avslutat.  
 

 

 

Olof Persson   Sune Strålind 
Ordförande    Justerare 
 
 
 
Tuula Kuosmanen 
Sekreterare  
 

 

 

 

 

 


