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Org.nr 843000-9988 
 
 

§1     Öppnande 
Ordförande Bengt Hällstrand öppnade mötet klockan 18,30 och hälsade samtliga          
välkomna. 

§2      Val av mötesordförande 
Mötet föreslog Karl-Erik Finnmam, tackade för förtroendet och presenterade sitt     
engagemang i Närlunda Koloniförening respektive i Koloniträdgårdsförbundet. 

 
§3       Val av sekreterare vid mötet 
            Mötet föreslog sittande. Lars Malmros valdes som sekreterare. 
 
§4       Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar 
            Röstlängden fastställdes till totalt 68 röster. (bil. 2) 
 
§5        Fastställande av dagordning 
             Mötet fastställde utskickad dagordning. 
 
§6         Val av 2 justeringsmän och tillika 2 rösträknare att justera protokollet 

Mötet valde Steen Andersen stuga 14+ och Annie Johansson stuga 145 att justera           
protokollet samt att vid behov agera som rösträknare. 
 

§7          Fråga om kallelse till behörigen har skett 
Kallelse tillsammans med övriga handlingar (bil.1) slickades ut för mer än 3 veckor sedan.    
Mötet godkände kallelsen. 
 

§8          Föredragning av styrelsens årsredovisning,  
               Mötesordförande föredrog framlagda verksamhetsberättelse, punkt för punkt. 
               Mötet godkände rapporten. 
               Verksamhetsberättelsen för Boulegänget 2019 
               Mötet godkände rapporten. 
               Verksamhetsberättelsen för Klubbstugan 2018 
               Mötet godkände rapporten. 
               Kassören föredrog resultatrapporten. Föreningen har tidigare och även i år tagit både   
               intäkter respektive kostnader på innevarande år.  Mötet godkände rapporten. 
 
§9      Revisorernas berättelse 
           Revisionsberättelsen läses upp. Mötet godkände rapporten. 
 
§10     Beslut om fastställande av balans och resultaträkning 
            Mötet fastställde redovisade balans och resultatrapporter. 
 
§11     Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust. 
            Mötet godkände att årets vinst om 160 873,86kr förs över i ny räkning. 
 
§12    Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
 

 

 



            Mötet beviljade full ansvarsfrihet för styrelsen i enlighet med revisorernas förslag. 
 
§13      Fastställande av avgifter och budget. 
            Kassören föredrogbudgetförslaget. Siffrorna framgår av ”årsbudget” i 
             Resultatrapporten. Utskickade arrendeavier är beräknade med det nya avtalets 
             Kvadratmeterpris på samma sätt som tidigare år. Det är beräknat på koloniyta och inte                
             Områdesyta. Som tidigare finns en post om att överföra kapital (50.000kr) 
             Till ”sparkapital”. Driften bibehålles på samma nivå (2600kr) som i fjor. Varpå budgeten 
             fastställes i sin helhet. Vid kommande halvårsmöte kommer beräkningen av arrende för 2021      
             att diskuteras. Om den skall beräknas på koloniyta eller områdesyta. 
             Mötet fastställde budget. 
 
§14       Valberedningen lämnade följande val. 
              Val av kassör för period om 2 år. Omval på Lars Malmros. 
              Val av 2 ledamöte för en period av 2 år. Omval av Christer Nilsson och Peter Fristedt. 
              Val av 2 suppleanter för en period av 1 år. Omval av Göran Landgren och nyval på  
              Nenad Bozovic. 
              Val av 1 revisor för en period av 2 år. Nyval av Nils Westerlund. 
              Val av revisor suppleant. Omval Richard Mattsson. 
              Mötet föreslog omval på valberedningen, Richard Mattsson (sammankallande), Inge 
              Karlsson och Ulrika Olausson. 
 
              Mötet godkände samtliga val. 
              Valda sedan tidigare är Revisor Thomas Possling, Ordförande Bengt Hällstrand, 
              Ledamot Bo Ekstrand, samtliga valda t.o.m. 2020. 
 
§15       Beslut om firmatecknare. 
               Ordförande, Bengt Hällstrand och kassör Lars Malmros valdes som firmatecknare 
 
  §16     Behandling av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor. 

Bengt redogjorde för förskottsbetalningen, för grävning i gångar för vatten och avlopp,    
3*10,000kr i augusti, november 2020 och februari 2021 med sluträkning preliminärt i april      
2021. Faktureringen kommer att säljas till inkasso företag som företar faktureringen, inte 
Koloniföreningen. Bengt redogjorde för en engångsavgift som NSVA kommer att kräva vid 
Anslutningen, ca. 12,50kr/stuga. 
Wifi utanför klubbstugan. Bengt Redogjorde för att det inte kommer att finnas något öppet 
wifi i området. Befintligt fungerar just utanför klubbstugan. 
Förslaget är istället att var och en delar sin egen mobilsurf genom internetdelning. 
Enligt avtalet och med ändrat öppethållande på ristomten. 
 

§17        Inkomna motioner 
               Inga motioner inkomna 
 
§18        Avslutning. 
               Mötets ordförande Karl – Erik Finnman tackade för förtroendet att få leda dagens möte. 
               Varpå mötet förklarades avslutat. Tid 19:45. 
                Bengt Hällstrand tackade för styrelsens fortsatta förtroende. 
                Ismet Dautovic avtackades för sitt arbete i styrelsen och föreningen. 
                

 



 

 

 


