
Protokoll styrelsemöte Kalvö Koloniby. 

 
Datum: lördagen den 26 januari 2019 Tid: 11.00 – 14.00 
Plats: Hemma hos Sune Strålind Larsbodavägen 48 Farsta 
 
Närvarande: Olof Persson, Sune Strålind, Sabina Gonzalez Olsson, Per Malmsten, 
Anna Dahlberg, Heinz Poock, Tuula Kuosmanen 
 
 
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. Lades till handlingarna.  
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes med tillägg under Övrigt.  
 
§ 5  Dagordning 
 

a. Inkommande post & avrapportering 

Inga inkomna handlingar. Kurser från Koloniföreningen och Studiefrämjande 

har vidarebefordrats till medlemmarna för den intresserade att gå på.  

 

b. Ekonomi-rapport från kassören/festkommittén.  

Per Malmsten redovisade för ekonomiutfallet. Det blir ett överskott på drygt 

30 000 kr som föreslås avsättas till reparationer som det finns behov av.  

c. Överlåtelser, intresselistan, ägarbyten, byggärenden 

Inga större förändringar, 27 namn finns kvar på intresselistan.  

d. Aktivitetskalendern, städlistan 

Styrelsen gick igenom utkast till aktivitetskalendern för 2019 och städlistan för 

2019 med vissa justeringar.  

e. Resultaträkning och Balansräkning 

Priser till SPA-lotteriet har köpts in för ca 7000 kr. Lotter kommer att säljas på 

årsmötet. Styrelsen gick igenom resultaträkningen.  

f. Budget 2019 

Styrelsen gick igenom förslag till Budget 2019. Styrelsen beslutade att inköp för 

sanitet höjs till 4000 kr.  

g. Förslag om stadgeändring revisorer 

Styrelsen lämnar förslag till stadgeändring om antalet revisorer till årsmötet. 

Eftersom Kalvö koloniförening har betalat av lånet till kommunen försvinner 

automatiskt kommunens revisor. En liten förening som Kalvö behöver bara en 

revisor  



Styrelsen föreslår en stadgeändring innebärande att antalet revisorer ändras 

från två till en.  

h. Laddstolpe 

Styrelsen beslutade att för närvarande inte utreda behovet av att installera en 

laddstolpe på Kav.  

i. Arrendeavtal, markköp 

Sune Strålind, Per Malmsten och Olof Persson har haft möte med kommunen 

angående arrendeavtal och eventuellt markköp. För eventuellt markköp är det 

Kalvö koloniförening som ska ansöka om markköp, därefter gör kommunen en 

värdering av markpriset. Styrelsen beslutade avvakta kommunens återkoppling 

på arrendeavtalet.   

j. Elkostnader 

Per Malmsten redovisade för elförbrukningen för 2018 inkl. fasta elkostnader. 

Förslag till viss justering av elpriset föranlett av prishöjning och ökad 

förbrukning.  

k. Genomgång av verksamhetsberättelsen 

Styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen och beslutade godkänna den 

med vissa tillägg. 

Styrelsen beslutade lämna in två förslag från styrelsen till årsmötet: 

 Tillägg till ordningsreglerna 

 Tillägg till byggreglerna 

-Tillägget till ordningsreglerna omfattar förslag kring antalet städdagar som 

medlemmarna minst måste delta i och debitering om medlem inte har deltagit i 

någon enda städdag under säsongen. Efter omröstning i styrelsen beslutades 

att medlem måste delta i minst en (1) städdag per säsong och debitering vid 

uteblivna städdagar blir 500 kr/säsong.  

Styrelsen beslutade att häcksax och grästrimmer får lånas ut till en kostnad av 

50 kr/gång. Trasigt redskap måste meddelas vid återlämnande. Reparation av 

trasigt verktyg står föreningen för.  

Därefter godkände styrelsen förslaget till tillägg till ordningsreglerna. 

-Styrelsen godkände förslag till byggregler.  

l. Arbetsgrupper, områdesansvariga 
Arbetsgrupper och områdesansvariga fastställs efter årsmötet.  

m. Planering av årsmötet 

Årsmötet med efterföljande informationsmöte äger rum söndag 14 april med 

början kl. 16 och till kl. 19 (ca), lokal Nynäshamns kyrkas församlingshem.   

Efter årsmötet följer styrelsens konstituerande möte.  

n. Festkommitténs redovisning 

Styrelsen gick igenom festkommitténs redovisning och beslutade lägga in den i 

verksamhetsberättelsen.  

o. Miljödiplomering  

Olof Persson går utbildning i miljödiplomering och informerar styrelsen därefter. 

Styrelsen beslutade att för närvarande inte gå vidare med miljödiplomering för 

Kalvö.  

p. Bidrag från Östra regionen 

Kalvö koloniförening har fått 1500 kr från Östra regionen för att anordna en 

odlingskurs. Styrelsen föreslog att Anna Dahlberg kontaktar Lovisas 



Trädgårdshjälp för att höra om möjligheten till en kortare kurs om beskärning 

av träd och buskar.  

q. Projektlistan för 2019 

Projektlistan för 2019 uppdaterades och skickas ut till styrelsen efter 

styrelsemötet. Bland annat innehåller projektlistan iordningsställande av 

handikappduschen, den dåliga lukten från en av toaletterna på Öfre toa,  

r. Vägförening 

Kalvö koloniförening, Torparen och Nynäshamns kommun ingår i 

vägföreningen. Detta gör att vi har ett gemensamt ansvar för vägen. 

Kommunen äger inte ensamt ansvaret.  

s. Traktorproblemet 

Utredning fortsätter.  

t. Inkomna motioner 

Inga inkomna motioner, motionstiden går ut 15 februari. 

u. Underhållsplanen  

Heinz Poock informerade om att underhållsplanen i princip är klar. Den 

behöver kompletteras med aktivitets-och tidsplanering. Styrelsen beslutade att 

underhållsplanen görs tillgänglig på medlemslistan som en pdf-fil och läggs ut 

efter årsmötet. Excelfilen finns hos Heinz Poock.  

§ 6 Övriga frågor 
Per Malmsten ansvarar för potatisinköp från Granngården, 25 kg Astrix och 15 kg Bintje i 
början av mars. Potatisen ska förvaras varmt och mörkt för förgroningen. Styrelsen beslutade 
att bereda plats i förrådet mittemot köket för potatisen. Övriga frön har Sune Strålind köpt 
från Blomsterlandet, morötter, rödbetor, lök, palsternackor, bondbönor och brytbönor.  
En arbetsdag i mars i form av en frivillig aktivitet för odlingsförberedelse. Olof skickat ut 
information när det är dags.  
  
§ 7 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum 9 mars kl. 11-14 hos Anna Dahlberg.  

 
§ 8 Mötets avslutande 
Olof Persson förklarade mötet för avslutat.  

 

 

 

 

 

Olof Persson     Sune Strålind 

Ordförande     Justerare 

 

 

 

 

Tuula Kuosmanen 

Sekreterare 


