LUNDS
KOLONISTERS
CENTRALFÖRENING

STYRELSEN

PROTOKOLL

Konstituerande styrelsemöte
Datum:

8 mars 2020

Tid:

kl. 14:05 – 16:10

Plats:

hemma hos Jessica Glimberg, Magle lilla Kyrkogata 2 B

Närvarande:

Jessica Glimberg

ordförande

Emmy B Lindskog

ledamot

Lars-Erik Nilsson

kassör

Iréne Stenfors

ledamot

Pia Ukkonen

ledamot

Anmält

Maria Adenell

ersättare 1

Förhinder:

Karl Mårtensson

ersättare 2

Conny Obrell

webbmaster, adjungerad

§ 11

Mötets öppnande
Ordföranden Jessica Glimberg hälsar gamla och nya ledamöter välkomna
till detta möte. Ny i styrelsen är Iréne Stenfors och Pia Ukkonen. Därefter
öppnas mötet av Jessica Glimberg.

1

LUNDS
KOLONISTERS
CENTRALFÖRENING

§ 12

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med föreliggande förslag.

§ 13

Val av sekreterare för mötet
Emmy B Lindskog väljs att föra dagens protokoll.

§ 14

Konstituering av styrelsen
Ordföranden Jessica Glimberg delar ut en arbetsbeskrivning till de nya
ledamöterna som tillfrågas huruvida någon kan tänka sig bli sekreterare. En
kortare diskussion utspinner sig och det föreslås att även kunna ha en
vicesekreterare. Efter avslutad diskussion beslutar styrelsen att konstituera
sig enligt följande:
Jessica Glimberg

ordförande

Emmy Lindskog

vice ordförande

Lars-Erik Nilsson

kassör

Iréne Stenfors

sekreterare

Pia Ukkonen

vicesekreterare

Maria Adenell

ersättare 1

Karl Mårtensson

ersättare 2

Press six
§ 15

Adjungering av webbmaster till styrelsen
Förslag på att webbmaster Conny Obrell även innevarande mandatperiod
ska vara adjungerad till styrelsen. Han har skött hemsidan och kontakten
med styrelsen på bästa tänkbara sätt varför styrelsen vill ge honom förnyat
förtroende.
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
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§ 16

Utseende av firmatecknare och attesträtt
Styrelsen beslutar att ordföranden Jessica Glimberg och kassören Lars-Erik
Nilsson var för sig får teckna LKC:s firma/attesträtt (org.nr. 802500-7124).

§ 17

Justering av protokoll
Protokoll skall skrivas av den som utses till föreningens sekreterare och
justeras av föreningens ordförande Jessica Glimberg.
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

§ 18

Arbetsfördelningen inom styrelsen
Ordföranden Jessica Glimberg utses att sköta kontakter och förhandlingar
med kommunen tillsammans med den eller de personer från styrelsen som
behövs vid varje tillfälle.
Sekreteraren ansvarar för skrivning av kallelser, protokoll, minnes/
mötesanteckningar och ajourhållande av kontaktlistor.
Kassören Lars-Erik Nilsson utses att ansvara för arbetet med föreningens
finanser, ekonomiska prognoser, budget och redovisning.
Ersättarna ska alltid kallas till samtliga möten och därmed utan
kunskapsförlust kunna inträda som ordinarie när så behövs.
Styrelsen beslutar enligt upplistningen samt att fördela övriga
arbetsuppgifter inom styrelsen efter hand.
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§ 19

Planering av våren/sommaren 2020
a) Ordförandemöte
Vårens ordförandemöte ska hållas den 24 maj kl. 14:00 på Täppan.
Styrelsen arbetar med det ”aktuella innehållet” för mötet.
Styrelseledamöterna ombeds att infinna sig i god tid innan starten.

b) Tysklandsresa
Kort redogörelse av reseledaren Lars-Erik Nilsson och därefter kompletterar
Emmy B Lindskog med att våra värdar i Lübeck meddelat fler detaljer.
c) Annat
Kassören Lars-Erik Nilsson för på tal att det i LKC:s regi anordnats kurser i
form av studiecirklar för nya ledamöter avseende styrelsen, valberedningen
och revisorer. Det påtalas att detta givetvis vore ett bra tillfälle för
medlemsföreningar att skicka sina nya ledamöter på kurs.
Det föreslås att LKC:s styrelse borde besöka föreningar ”på plats” samt att
föreningarna borde göra ömsesidiga besök hos varandra för att bättre lära
känna varandra och skapa en större sammanhållning och gemenskap.
Vidare önskas att hemsidan får större aktualitet och aktivitet, förslagsvis
kunde där finnas en odlingskalender och läsvärda artiklar i många
odlingsämnen!
Styrelsen beslutar att återkomma till förslagen efter kontakt med
webbmastern.

§ 20

Förhandlingar med kommunen
Ordföranden Jessica Glimberg föreslår regelbundna träffar med kommunen,
förslagsvis en gång i kvartalet. Här finns det möjlighet att från bägge håll
initiera förslag, föra saker på tal, diskutera, komma överens.
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Förslag till ett första möte med kommunen onsdagen den 18 mars, kl. 15:00
på Kristallen. Ordföranden Jessica Glimberg ska efterhöra om kommunen
vill träffas då.
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

§ 21

Övriga frågor
Lars-Erik Nilsson anmäler förslag på några boktitlar som lämpligen kunde
inköpas som present till våra värdar i Lübeck.

§ 22

Nästa styrelsemöte
Bestäms till den 7 maj kl. 18:00.

§ 23

Mötets avslutande
Ordföranden Jessica Glimberg tackar de närvarande för visat intresse och
avslutar mötet.
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Vid protokollet

Justeras

Emmy B. Lindskog

Jessica Glimberg

sekreterare

ordförande

