
Protokoll styrelsemöte Kalvö Koloniby. 

 
Datum: lördagen den 9 mars 2019 Tid: 11.00 – 14.00 
Plats: Hemma hos Anna Dahlberg Backluravägen 167 Nynäshamn 
 
Närvarande: Olof Persson, Sune Strålind, Anna Dahlberg, Sabina Gonzalez Olsson, 
Heinz Poock, Tuula Kuosmanen 
 
Frånvarande: Per Malmsten 
  
 
 
Dagordning 
 
§ 1  Mötets öppnande 
 
Olof Persson förklarade mötet för öppnat. 
 
§ 2  Val av justerare 
 
Sune Strålind valdes till justerare. 
 
§ 3 Tidigare protokoll 
Tidigare protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
Under Övrigt lades ärende Årsmöte Östra Regionen, Fönsterrutor, Traktor till.  
 
§ 5  Dagordning 
 

a. Inkommande post & avrapportering 

Föreningen har fått Skansenbiljetter för utlottning på årsmötet.  

Bokningslista för tvättstugan och Bystugan sätts upp inför kommande säsong.  

Separat brevlåda för tidningar ska sättas upp.  

Sättpotatis köps in under mars.  

Återstående spa-lotter säljs på årsmötet.  

b. Ekonomi-rapport från kassören/festkommittén.  

Per Malmsten hade skickat ut underlag till punkten. Ekonomin ser fortsatt god 

ut. Inbetalningar för årsavgiften har skickats ut till medlemmarna.  

c. Överlåtelser, intresselistan, ägarbyten, byggärenden 

Inga överlåtelser att rapportera. Påminnelse om inbetalning till intresselistan 

har gått ut, sista inbetalningsdag är 15 mars. 

d. Aktivitetskalendern 

Styrelsen gick igenom aktivitetslistan för 2019. Styrelsen meddelar ev. 

justeringar till Olof. Styrelsen beslutade vidare att exakta datum och tider för de 

kommande styrelsemötena tas av nästa styrelse.  

e. Valberedningens förslag 

Styrelsen gick igenom valberedningens förslag.  

f. Kassör 2020 



Styrelsen diskuterade behov av upplärning av kassör under 2020 som 

komplement till Per Malmsten. Även behov av nytt och modernare 

ekonomisystem diskuterades, frågan hänskjuts till nästa styrelse.  

g. Motionerna 

Motion Besök hos andra koloniföreningar bifalls av styrelsen.  

Motion Renovering av duschen/handikapptoaletten. Styrelsen bifaller motionen 

och uppdrar till nya styrelsen att undersöka duschen och handikapptoalettens 

status på Öfre Toan och kostnad för renovering alternativt flytt av dusch till 

Träffpunkten. Antalet duschar ska totalt vara fyra. En handikapptoalett ska 

finnas på Kalvö enligt bestämmelser om tillgänglighet.  

Motion Föreningens trädgårdsredskap. Styrelsen bifaller motionen med 

förtydliganden i styrelsens förslag till Ordningsregler och Utlåning av verktyg. 

Motion Kalvö koloni köper marken från Nynäshamns kommun. Styrelsen 

bifaller motionen och hänvisar till den kommande styrelsen att utreda 

möjligheten för Kalvö koloniby att köpa loss marken och vad det skulle 

innebära för medlemmarna. 

h. Genomgång av verksamhetsberättelsen 

Styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen samt styrelsens tre förslag till 

årsmötet: Tillägg till ordningsreglerna, Tillägg till byggnadsregler, 

Stadgeändring revisorernas antal. Gällande förslaget Tillägg till 

ordningsreglerna förtydligar Olof att Utlåning av verktyg inte omfattar 

bensindrivna redskap. 

i. Genomgång av alla handlingar till årsmöte 

Styrelsen gick igenom handlingarna till årsmötet. Anna fick i uppdrag att ta med 

röstlängden och röstkorten. Anna och Tuula fick i uppdrag att pricka av 

röstlängden. Emma och Olof skickar ut anmälan för smörgåsar till årsmötet.  

j. Planering av årsmötet 

Årsmötet får tillgång till Församlingshemmets lokaler kl. 15, dvs en timme innan 

årsmötet börjar. Krafter behövs for att ställa i ordning inför årsmötet.  

k. Hemsidan G-mailen 

Olof erbjöd sig att fortsatt ansvara för uppdatering av hemsidan och G-mailen. 

Styrelsen beslutade att hänskjuta erbjudandet till nästa styrelse att besluta om.  

l. Projektlistan för 2019 

Styrelsen gick igenom projektlistan, inga tillägg gjordes. Ansvarig för de olika 

projekten utses av nästa styrelse. 

m. Underhållsplanen 

Heinz redogjorde för underhållsplanen. 

§ 6 Övriga frågor 
Olof anmälde inbjudan till Östra Regionens årsmöte som äger rum söndag 7 april, 
Brygghuset. Norrtullsgatan. Olof och eventuellt Anna deltar från Kalvö koloniby.  
Styrelsen beslutade tidigare att stugorna som vetter mot väg 73 får ha tjockare glas för bland 
annat ljuddämpning. Ärendet remitterades till Byggruppen för synpunkter Byggruppen har 
inte återkommit i ärendet varför styrelsen beslutade att ärendet går vidare till nästa styrelse 
för sluthantering. Reparation av traktorn är fortsatt under utredning.  
  
§ 7 Nästa styrelsemöte 
Styrelsen beslutade att inget nästa styrelsemöte behövs. Därmed var detta styrelsens sista 
möte och Olof tackade för det gångna verksamhetsåret och styrelsens arbete.  



 
§ 8 Mötets avslutande 
Olof förklarade mötet för avslutat.  
 
 
 
 
 
 
Olof Persson     Sune Strålind 
Ordförande     Justerare 

 

 

 

 

Tuula Kuosmanen 

sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


