
Protokoll styrelsemöte Kalvö Koloniby. 

 
Datum: söndagen den 25 november 2018 Tid: 11.00 – 14.00 
Plats: Hemma hos Olof Persson Sigynsväg 16b i Nynäshamn 
 
Närvarande: Olof Persson, Per Malmsten, Sune Strålind, Heinz Poock, ersättare för 
Anna Dahlberg, Tuula Kuosmanen 
 
Frånvarande: Anna Dahlberg, Sabina Gonzalez Olosson 
 
 
Dagordning 
 
§ 1  Mötets öppnande 
Olof Persson förklarade mötet för öppnat. 
 
§ 2  Val av justerare 
Sune Strålind valdes till justerare. 
 
§ 3 Tidigare protokoll 
Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna.  
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med tillägg under Övrigt – Budgetförslag 2019 
 
§ 5  Dagordning 
 

a. Inkommande post & avrapportering 

Inget att rapportera.  

b. Ekonomi-rapport från kassören/festkommittén. 

Per Malmsten redogjorde för föreningens ekonomi. Den ser fortsatt god ut med 

ett prognostiserat överskott på 40 000 kr. Förslag är att föra över en del medel 

till underhållsplanen för kommande åtgärder. Höjningen av årsavgiften med 

250 kr, ett antal värderingar och intresselistan har bidragit till överskottet.   

c. Överlåtelser, intresselistan, ägarbyten, byggärenden 

Inga ärenden att rapportera. Per har gjort i ordning en lista över gjorda 

överlåtelser. Var och en som säljer sin stuga ansvarar för information till 

Skatteverket. Tänk på att spara kvitton på gjorda materialinköp och liknande.  

d. Områdesbesiktningen 

Olof rapporterade från områdesbesiktningen den 9 november. I stort sett ser 

det bra ut på Kalvö. De flesta har åtgärdat tidigare anmärkningar. Den som 

eventuellt har något som behöver åtgärdas får ett brev från styrelsen.  

e. Årsmötet 2019 

Styrelsen beslutade att flytta årsmötet till söndag 14 april kl. 16 med anledning 

av ändrade bokningsregler hos kyrkoförvaltningen.  

f. Verksamhetsberättelsen 

Styrelsen gick igenom utkastet till verksamhetsberättelsen.  

g. Styrelsens förslag till årsmötet 

Styrelsen gick igenom ett antal styrelseförslag till årsmötet för beslut.  

h. Motioner 



Inga motioner har hittills kommit in. Sista dag för att lämna in motioner är 15 

februari 2019. 

i. Jullunchen 

Jullunchen äger rum 1 december kl. 12.30 på restaurang Kroken. 20 deltagare 

är anmälda. Föreningen bjuder på maten medan alkoholhaltiga drycker står var 

och en för själv.  

j. Medodlare 

Utgår.  

k. Planerade inköp 

Ett antal elmätare behöver köpas in för att ersätta sådana som behöver bytas 

ut.  

l. Projektlistan 2018  

Styrelsen gick igenom projektlistan för 2018 och konstaterade att de projekt 

som finns kvar, behöver finnas med även för 2019. Sune Strålind förde fram att 

det behövs en övergång från ängsvägen till lekplatsen över diket mellan 

äppelträden och päronträden för att bl.a. kunna transportera material till 

marknaden när den hålls på lekplatsen. 

m. Underhållsplanen 

Underhållsplanen är klar för denna gång, den är dock ett levande dokument 

och kommer att uppdateras vartefter som olika underhållsbehov 

uppmärksammas.  
n. Traktorproblemet 

Fortsatt utredning kring traktorn.  

§ 6 Övriga frågor 
Styrelsen gick igenom Pers förslag till budget 2019. Budgeten fastställs på årsmötet.  
  
§ 7 Nästa styrelsemöte 
Förslag på mötesdatum 26/1 hos Sune och 25/2 hos Per. 

 
§ 8 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet för avslutat.  
 
 
 
 
 
Olof Persson    Sune Strålind 
Ordförande    Justerar 
 
 
 
 
Tuula Kuosmanen 
Sekreterare 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


