
Protokoll styrelsemöte Kalvö Koloniby. 

 
Datum: lördagen den 22 september 2018 Tid: 10.00 – 13.00 
Plats: Bystugan Kalvö koloniby 
 
Närvarande: Olof Persson, Sune Strålind, Per Malmsten, Anna Dahlberg, Tuula 
Kuosmanen 
Frånvarande: Heinz Poock, Sabina Gonzalez Olsson 
 
Mötet inleddes kl. 10 med besök av tre ledamöter från Östra Regionen i syfte att dela med 
sig och ta del av erfarenheter och informera om aktuella frågor.  
 
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 och justerades.  
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes med tillägg under Övrigt. 
 
§ 5  Dagordning 
 

a. Inkommande post & avrapportering 

Styrelsen har fått inbjudan från Östra regionen till utbildning för den som är 

intresserad av styrelsearbete. Inbjudan skickas ut till alla medlemmar.  

Brev från medlem. som önskar andrahandsuthyrning av stuga under 2-3 år p g 

a av arbete på annan ort. Styrelsen beslutade avslå begäran. Två ledamöter 

reserverade sig mot beslutet med motivering att styrelsen borde bevilja 

begäran men begränsa till ett år för att utvärdera uthyrningen och att det inte 

finns någon generell regel som förbjuder andrahandsuthyrning. 

b. Ekonomi-rapport från kassören/festkommittén.  

Per Malmsten redogjorde för föreningens ekonomi som ser fortsatt god ut. 

Inbetalningar för säsongens förbrukning betalas in i slutet av oktober. Sista 

betalningen till kommunen görs i oktober. 

c. Överlåtelser, intresselistan, ägarbyten, byggärenden 

Fyra stugor är till salu, C11, C15, D5 och D14.  

Ett byggärende har inkommit till styrelsen.  

Anna Dahlberg redogjorde för den aktuella intresselistan. 

d. Besöket från Östra regionen – kommentarer 

Styrelsen uppskattade besöket från Östra regionen som gav tillfälle till 

erfarenhetsutbyte.  

e. Utvärdering av marknaden 

Marknaden 2 september hade många besökare och allt såldes ut inom ett par 

timmar, intäkterna blev drygt 16 000 kr. Styrelsen konstaterade att det för 



kommande marknadsdagar behövs sektionsansvariga som har ansvar för 

hanteringen vid resp. sektion under hela dagen. 

f. Möte med markförvaltaren om arrendeavtalet 

Möte med markförvaltaren äger rum 26 oktober för en fortsatt diskussion om 

arrendeavtalet med kommunen. Styrelsens önskan är att få ett så långt 

arrendeavtal som möjligt och även diskutera andra aktuella frågor med 

kommunen. 

g. Traktorproblemet 

Stickan får i uppdrag från styrelsen att undersöka vidare om traktorn går att 

reparera.  

h. Bidragsansökan regionen 

Styrelsen går in med ansökan till Östra regionen om bidrag till 

utbildningsinsatser inför nästa säsong.  

i. Infomötet den 7 oktober 

Styrelsen gick igenom punkter till infomötet och arbetsdagen 7 oktober inför 

säsongens stängning.  

Arbetsuppgifter är rensning av odlingslandet, tältet ska tas ned och lagas, 

flaggstången behöver fällas ned för att montera en ny flagglina, förrådet 

mittemot köket ska städas ut för att göras i ordning till dusch inför säsongen 

2019, solcellslampan vid Tältplatsen ska flyttas längre ned till A13/A14, 

duschar och toaletter ska slutstädas, Sigges träd har dött och behöver tas bort, 

rensning av kryddlandet vid Bystugan m m. 

j. Planerade inköp 

Inga planerade inköp. 

k. Projektlistan 2018  

Vilande till nästa möte.  

l. Underhållsplanen 
Vilande till nästa möte.  

 
§ 6 Övriga frågor 
Utemöblerna vid boulebanan och Bystugan behöver bytas ut mot fräschare och lättare 
möbler. Per Malmsten undersöker möjligheten att köpa utemöbler på säsongsutförsäljningar.  
Styrelsen påminner återigen om att de som ingår i arbetslaget får använda arbetsredskapen i 
begränsad omfattning.  
  
§ 7 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum söndag 21 oktober kl. 11. 

 
§ 8 Mötets avslutande 

Olof Persson förklarade mötet för avslutat.  

 

 

 

Olof Persson           Tuula Kuosmannen  Sune Strålind 

Ordförande           Sekreterare  Justerare 

    

 

 



 

 

 


