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FULLMÄKTIGE   PROTOKOLL  

Fullmäktigemöte 

Datum: 24 november 2016 

Tid: 19:00 – 20:20 

Plats: SRF Lundabygdens lokal, Tordönsvägen 4 I 

Närvarande:  13 områden, 19 röstberättigade, 21 närvarande 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden Conny Olsson hälsar de närvarande välkomna och öppnar 
mötet. 

§ 2 Mötets behöriga kallande 

Fullmäktigemötet anser enhälligt att mötet kallats inom den tid stadgarna 
föreskriver. 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Utsänt förslag till dagordning fastställs enligt föreliggande förslag. 
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§ 4 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställs till 19 röstberättigade, 13 koloniföreningar är 
representerade. 

§ 5 Val av mötesordförande 

 Conny Olsson väljs till ordförande för mötet. 

§ 6 Val av mötessekreterare 

Emmy B Lindskog väljs till sekreterare för mötet.  

§ 7 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

Ulla Henriksson och Felix Ekman väljs till justeringspersoner tillika 
rösträknare. 

§ 8 Information från styrelsen  

a) Genomförda ordförandeträffar  

Under 2016 har två möten hållits, dels den 26 april och dels den 29 
september. Mötena har varit välbesökta och mötesdeltagarna enas om att 
styrelsen även under 2017 ska anordna två ordförandeträffar. 

  Pilotprojekt Viktoria stenmjölsgångar 

Har inte påbörjats ännu men det finns nya löften om att det ska vara klart 
innan våren (2017?). 

b) Flyttning av regionbussdepån från centrum till Maskinvägen 
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 Ordföranden redogör för fullmäktige att styrelsen haft ärendet uppe på sitt 
nyss avslutna möte. LKC-styrelsen hade inbjudit representanter för berörda 
föreningarna Brevduvekolonin, Västra Sommarstaden och Västhagen att 
närvara vid styrelsemötet för att diskutera läget. Endast ordföranden för V:a 
Sommarstaden kom, Västhagen var förhindrad på grund av sjukdom och 
Brevduvekolonin har inte hört av sig alls. Som det får tolkas har berörda  

föreningar inte velat agera i frågan varför styrelsen bestämt sig för att 
efterhöra fullmäktiges åsikt i frågan. 

Som det nämnts pågår redan vissa förflyttningar även om ärendet är 
överklagat av bland annat boende på Väster, skolan och förskolan. Vill man 
överklaga måste det ske skyndsamt och före den 1 december. För 
intresserade finns förlagor och underlag att få från styrelsen. Ordföranden 
betonar att LKC som paraplyorganisation inte har möjlighet att själv 
överklaga beslutet men kan förmedla hjälp om föreningarna önskar avropa 
denna hjälp.  

Vid fullmäktigemötet finns 2 ledamöter från grannföreningen till 
Brevduveföreningen som visar intresse för ett överklagande. Lämpligt 
underlag i ärendet kopieras till dessa personer att ta med sig hem och 
fördjupa sig i.  

c) Valberedningens arbete 

Denna omgång ska bland annat ny ordförande och sekreterare väljas. 
Ordföranden påtalar att hågade intressenter till LKC:s styrelsearbete nu bör 
passa på tillfället att omgående anmäla sig till valberedningen. Dess 
sammansättning framgår av LKC:s hemsida. 

d) Årsmötet 2017 

Bestäms till den 23 februari 2017, kl. 19:00 i samma lokaler som detta möte. 
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e) Info ”tips och inspiration för odling och självhushållning året om” 

Park- och naturförvaltningen genom Janine Österman erbjuder kolonister/
odlare en föreläsning med Sara Bäckmo den 10 december kl. 13:00 på 
Stenkrossen, Kastanjegatan 13, Lund. Information och flyers utdelas till 
närvarande kolonirepresentanter. Samtliga ordföranden inom LKC har 
tidigare nåtts av denna information (via e-mail). Nytt är dock att det nu 
krävs en anmälan om man vill delta. 

§ 9 Övrigt 

Mötet diskuterar årets stora överskott av kaniner och möss/råttor. Vad gäller 
kaniner ska man kontakta kommunens jordbruksförvaltare som i sin tur 
instruerar sina skyddsjägare. Personuppgifter kan fås av Lars Brobeck som 
dock måste kontaktas före klockan 08:30 – om man vill lyckas nå honom! 

§ 10  Mötet avslutas 

Ordföranden Conny Olsson tackar de närvarande för visat intresse och 
avslutar mötet. 

Vid protokollet  

   Justeras 

Emmy B Lindskog   

sekreterare  Conny Olsson 

   ordförande 

Ulla Henriksson  Felix Ekman 
justeringsperson  justeringsperson


