
Protokoll styrelsemöte Kalvö Koloniby 

 

Datum 6/6 2020 

Tid: 11.00 

Plats: Tältet 

 

Närvarande : Anna Dahlberg, Mats Leksell , Jenny Wagenknecht, Birgitta Severinsson, Anneli 

Bjuvgård, Sigrid Schutt, Stefan Petersen. 

 

§ 1 Mötets öppnande  

Ordförande Anna Dahlberg hälsade alla välkomna och öppnar mötet. 

§ 2 Val av justerare  

Till justerare valdes Annelie Bjuvgård. 

§ 3 Tidigare protokoll 

Se punkt § 5 d. 

§4 Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkännes. 

§ 5 Dagordning 

a) Inkommande post och avrapportering . Information om arrendet. 

Det har kommit 2 stycken kort till OKQ8 .  

Ett kort delas ut till Stig Lundin och det andra till maskinansvarig Stefan Rosenquist. 

Ingen ny information gällande arrendet. 

b) Budget (Ekonomi-rapport från kassören ) 

Alla utom en har betalat in årsavgiften . 

Berörd medlem har informerat om att den betalas inom kort. 

 

c) Överlåtelser, intresselistan , ägarbyten , byggärenden. 

Ett hus har anmält att värdering önskas . 

29 stycken står just nu på intresselistan och ett par till på väg in. 

2 stycken byggärenden- C22 uppmätning av tomtgräns (klart) 

A 10 – Godkännande av diskbod (klart) 

 

d) Utvärdering av årsmötet och protokollet. 

Årsmötet gick bra trots annorlunda upplägg. 

En punkt saknades på dagordningen §13 saknades , dvs” Fastställande av arvoden och 

ersättningar” 

Vi kallar till extra årsmöte 5 juli . (kallelse ska skickas senast 20 Juni) 

Jenny och Anneli ordnar kallelsen.  

 



e) Åtgärder utifrån protokollet. 

Spegel till kurvan ( bilvägen ) Per + Tony håller på att kollar upp det. 

Ny krysslista eftersom duscharna är avgiftsfria. ( Anneli ordnar en ny) 

 

f) Utvärdering av Konstituerandet och protokollet. 

Anneli behöver kopia på protokollet till banken. 

 

g) Infomötets innehåll. 

Vi beslutar att Annelie svarar på frågor gällande ekonomin vid behov / efterfrågan. 

 

h) G- Mailen. 

Jenny Kollar upp om vi kan ta bort autosvaret ur vår egen inbox. 

Rensar upp mapparna med sådant som kan arkiveras. 

Alla ska läsa mailen för att hålla sig uppdaterade. 

 

i) Projektlistan / Övertagande av den. 

Annelie tar över projektlistan. 

 

j) Städdagen – Utförandet av den. 

Jenny gör en lista med arbetsuppgifter , sen får var och en vid önskat tillfälle utföra en 

uppgift och signera listan. 

Listan kommer fyllas på under säsongen. 

 

k) Gräsklipparen. 

Gräsklipparen funkar inte riktigt som den ska och ska in på service 9/6. 

Vi skulle behöva byta ut denna mot en modell större som orkar med vårat område samt är 

snällare emot de som kör den. 

Vi efterlyser hjälp av någon med kunskap inom området. 

 

l) Bystugan – Kerstins brev 

Vi beslutar att hålla bokningen stängd för resten av säsongen. Föreningen kan inte ta 

ansvaret för att städning / sanering utföres på ett korrekt sätt. 

 

m) Toalettproblemet/frågan  

Vi öppnar upp samtliga toaletter igen samt uppmanar till att hålla distans och påminner om 

det egna ansvaret att undvika smitta. 

Vi påminner på infomötena om vilka som har de kommande städveckorna. 

Signeringslistor på toaletterna vid städning ?( Vi frågar medlemmerna på nästa infomöte.) 

Vi beslutar att köpa in nya låsbara hållare för toalettpapper.  (Toalettansvariga Eva kollar 

upp) 

 

n) Bygg-gruppen – Regler  

Regler för bygg-gruppen har upprättats. 

 

o) Koloni älskar träd- Sigrid 

Sigrid berättar om kampanjen från Koloniträdgårdförbundet . 

Vi lyfter detta på informationsmötet samt att Sigrid mailar ut informationen. 

 



§ 6 Övriga frågor 

 

- Hemsidan behöver uppdateras , privata mailadresser samt telefonnummer plockas bort. 

- Stadgarna uppdateras enligt beslut från årsmötet. 

 

§ 7 Nästa styrelsemöte: 4 juli 

 Plats: Tältet 

 Tid : 10.00-12.00 

 Fikaansvarig: Sigrid 

 

§ 8 Mötets avslutande  

 Ordförande Anna avslutar mötet. 

 

Anna Dahlberg 

Ordförande  

 

 

 

Jenny Wagenknecht 

Sekreterare 

 

 

 

Anneli Bjuvgård 

Justerare 


