
Styrelsemöte Kalvö koloniby 

Datum : 23/1 2021 

Tid : 10,00-13,00 

Närvarande: 

Anna Dahlberg , Mats Leksell, Jenny Wagenknecht , Anneli Bjuvgård, Birgitta Severinsson , Stefan 

Petersen, Sigrid Shutt 

 

 

1. Ordförande Öppnar mötet. 

Anna hälsar välkomna och öppnar mötet. 

 

2. Val av justerare. 

Mats Leksell valdes till justerare 

 

3. Tidigare protokoll. 

Justerat. 

 

4. Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes . 

 

5. Dagordning 

 

a) Inkommande post. 

Inget att rapportera 

 

b) Budget (Ekonomi- rapport från kassören) 

 

- Elmätarbyten ? 

Beslut: Anna tar in offerter. 

 

- Hygienutrymmena –Vad kan vi inom föreningen göra på egen hand ? 

Beslut: Anna kontaktar golvläggare för offert på att byta mattan. 

Tillsätta en grupp som ser över vad som behöver göras övrigt. 

 

- Varmvattenberedaren- Bytas? 

Hur är skicket på varmvattenberedarna ? När är det inköpta ? 

Beslut : Anna kollar med Robban. 

 

- Styrelsearvodena – förslag på att föreslå höjning med 1 inkomstbasbelopp (68,200 kr ) 

Beslut: Förslaget avslås 

 

 

c) Intresselistan, Överlåtelser, Byggärenden 



44 st på intresselistan.  

 

d) Boka årsmötesdag- Förslag 24/25 april ? 

Pga. nuvarande rådande restriktioner kommer vi inte kunna hålla ett fysiskt  möte. 

Årsmötet kommer ske Per capsulam ( dvs via e-post / brev ) 

Ev inkomna motioner / förslag från styrelsen kommer att flyttas fram till ett ev extra 

årsstämma ( om restriktionerna ändras under säsongen) 

Alternativt till nästa årsstämma. 

 

Beslut: Årsmötet planeras till 24 April 

 

 

e) Årsmöteshandlingar 

Samlas in enligt bifogad lista. 

 

f) Boka styrelsemöten- Förslag 

- 20/2 –Behandling av motioner och styrelsens förslag 

- 27/3 – Genomgång av de färdiga årsmöteshandlingarna. 

- 17/4 – Planering av årsmötet 

 

Beslut : Möte 20/2 + 13/3  

 

6. Övriga frågor 

- Förslag på att ändra städschemat till att 2 olika tomter delar på varje städvecka och tilldelas 

en toalettbyggnad var samt delar upp ansvaret för duscharna. 

 

 

Beslut: Vi går ut med en förfrågan till samtliga medlemmar ang förslaget. 

 

 

- Säsongens arbetsdagar 

Vi fortsätter tillsvidare med arbetslistor som under föregående år. 

25 april sätter vi upp tältet. 

 

- Valborgsmässoafton + Brasan 

Förslag på att efter att vi eldat ner nuvarande brasa så avvecklar vi den. 

Vi tar alldeles för stora risker varje år när vi eldar så tätt inpå hus + skog. 

Även miljöaspekten är en anledning till att vi inte bör ha en brasa.  

(krav för att bli miljödiplomerade)  

 

Anna kollar upp om brandkåren kan hjälpa till med att elda upp nuvarande hög på ett 

säkert sätt. 

Alternativt så eldar vi upp den i mindre omgångar. 

 

Beslut: Efter nuvarande hög är borta avvecklas brasan. 

 

Informationsmöten- Kommande säsong 



Pga rådande restriktioner håller vi inga fysiska informationsmöten , istället sker all 

information via mail / anslag. 

 

 

Studiecirkel- Miljödiplomering 

Bidraget vi ansökte om beviljades. 

Sigrid kontaktar studiefrämjandet och går ut med en förfrågan till medlemmarna i 

april. 

Sigrid beställer litteraturen . 

 

 

 

 

             7.Mötet avslutas  

 Anna avslutar mötet. 

 

Nästa möte : 20/2 kl 10.00 (digitalt möte ) Jenny skickar ut länk. 

 

Jenny Wagenknecht  

Protokollförare  

 

 

Mats Leksell   

Justerare 

 

 

Anna Dahlberg 

Ordförande 

 

 

 


