
Protokoll styrelsemöte Kalvö Koloniby 

 

Datum 5/ 9 2020 

Tid: 10.00 

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 Mats Leksell 

§ 3 Tidigare protokoll 

Justerat och påskrivet. 

§4 Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkännes. 

§ 5 Dagordning 

 

a) Inkommande post och avrapportering. 

Ingen inkommande post. 

 

b) Budget (Ekonomi-rapport från kassören) 

Budget i balans. 

 

c) Överlåtelser, Intresselistan, ägarbyten, Byggärenden. 

2 st överlåtelser D02- Kinna Ringquist 

B02 Lena och Stefan Renkesjö 

 

34 st på intresselistan just nu. 

 

Kontrollmätning gjord av C16- Godkänd och klar. 

 

 

d) Nytt elavtal 

Vi förlänger nuvarande avtal ett år. 

 

e) Nytt fläktsystem i duscharna  

Fläktarna kommer bytas ut i dusch/toalettbyggnaderna. 



f) ABC- Genomgång 

Godkänd och klar – Läggs upp på hemsidan. 

 

g) Grannsamverkan 

Stig F kommer och informerar om Grannsamverkan. 

Anna kontaktar ansvariga och anmäler oss. 

Stig/Tony informerar medlemmarna på infomötet. 

 

 

h) Gräsklipparen 

Vi har tittat på två olika maskiner och nu landat i att den maskinen som finns på Skog och 

Trädgård är den som passar våra behov mest. 

Priset på denna ligger på ca 70.000 

Jenny och Mats åker ner och kollar om vi kan få till en bra deal. 

 

§ 6 Övriga frågor 

- Toalettrenoveringen 

Till nästa möte bör vi ha fått in offerter från 2 olika företag. 

 

- Studsmatta på ängen 

Anneli har varit i kontakt med försäkringsbolaget och föreningen är försäkrade för 

olycksfall. 

Vi lyfter frågan till nästa säsong. 

 

- Valberedningen 

Valberedningen är igång med sitt arbete inför kommande säsong. 

 

- El-avläsning 

Jenny läser av elen 3/10 

 

- Miljödiplomering 

Anneli och Sigrid har läst igenom vad som krävs för att påbörja arbetet. 

Styrelsen planerar in ett studiebesök hos en förening som kan ge oss tips och råd. 

Förslag på att skapa en ” Miljögrupp” till nästa säsong. 

 

- Styrelsemöten under vintern. 

Styrelsen beslutar att vi kör digitala möten under vintern. 

Till nästa möte tar alla med en digital enhet för genomgång av lämpligt program 

att använda. 

 

- Städdag 

Vi kör en gemensam städdag 4 /10. 

Med tydliga riktlinjer om avstånd mm. 

Festkommittén sköter grillen. 

 

- Utöka arbetslagen  



Förslag på att utöka arbetslagen med 1-2 lag för att minska arbetsbördan samt få 

in fler kvinnor i lagen. 

Mats lyfter frågan på infomötet. 

 

- Styrelsens arbetssätt 

Vi måste sätta upp tydliga riktlinjer för hur vi arbetar i styrelsen. 

Vill medlem/medlemmar ur föreningen prata med styrelsen om något ska detta 

möte bokas in och minst 2 ur styrelsen ska närvara vid mötet. 

Förslag på att införa detta i ABC/ ordningsregler. 

 

- Facebooksidan 

Facebooksidan är startad av medlem (ej av styrelsen) 

Styrelsen beslutar att all info från/till styrelsen går via mail/hemsidan. 

 

Facebooksidan är till för medlemmars tips, råd , köp/sälj etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7 Nästa styrelsemöte: 3/10 

 Plats: Tältet 

 Tid : 10.00-12.00 

 Fikaansvarig: Jenny 

 

§ 8 Mötets avslutande  

 Ordförande Anna avslutar mötet. 

 

Anna Dahlberg 

Ordförande  

 

 

 



Jenny Wagenknecht 

Sekreterare 

 

 

 

Mats Leksell 

Justerare 

 

 


