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STYRELSEN   PROTOKOLL  

Konstituerande styrelsemöte 

Datum: 15 mars 2016 

Tid: 18:05 – 19:05 

Plats: SRF-lokalen Tordönsvägen 4 I, Lund 

Närvarande:  Conny Olsson ordförande 

 Marko Dimovski ledamot  

 Emmy B Lindskog sekreterare 

 Lars-Erik Nilsson ledamot  

 Jeanette Nilsson ledamot 

 Lars-Gösta Jardevall ersättare 1 

 Conny Obrell adjungerad 

Anmält  Lina Persson ersättare 2 

förhinder:  

§ 19 Mötets öppnande 

Ordföranden Conny Olsson hälsar välkommen och ber nyvalde Lars-Gösta 
Järdevall att presentera sig för övriga i styrelsen. Därefter får han bekanta 
sig med samtliga ledamöter bordet runt varefter Conny Olsson öppnar 
mötet. 



 2

  
LUNDS  

KOLONISTERS  
CENTRALFÖRENING

§ 20 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag fastställs med följande förtydliganden avseende § 29: 
ekonomisk rapport och webbsidan. 

§ 21 Val av sekreterare för mötet  

 Emmy B Lindskog utses att föra dagens protokoll. 

§ 22 Konstituering av styrelsen 

 Styrelsen beslutar att konstituera sig enligt följande:  

 Conny Olsson ordförande 

 Marko Dimovski vice ordförande 

 Lars-Erik Nilsson kassör 

 Emmy Lindskog sekreterare 

 Jeanette Nilsson ledamot 

 Lars-Gösta Jardevall suppleant 1 

 Lina Persson suppleant 2 

  

§ 23 Adjungering av webbmaster till styrelsen  

Förslag på att webbmaster Conny Obrell även innevarande mandatperiod 
ska vara adjungerad till styrelsen då detta under den gångna perioden 
fungerat jättebra. 

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

Det rapporteras att de styrelseprotokoll som lagts in på hemsidan redan är 
borttagna, efter beslut från förra styrelsemötet. Protokoll går ut till styrelsen  
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via e-mail och originalet arkiveras genom ordförandens försorg. Personer 
som önskar ta del av styrelseprotokoll får anmäla detta till ordföranden.  
Inloggningen för webbmastern är däremot inte klart och ordföranden  

ombeds att på nytt kontakta herr Broel-Plater för att få ärendet slutfört 
omgående. 

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

§ 24 Utseende av firmatecknare 

Styrelsen beslutar att utse ordföranden Conny Olsson (540726-3556) och 
kassören Lars-Erik Nilsson (430901-3714) att teckna LKC:s firma var för 
sig. 

§ 25 Attesträtt 

Styrelsen beslutar att ordföranden Conny Olsson (540726-3556) och 
viceordföranden Marko Dimovski (480202-3418) ska inneha attesträtt för 
verksamhetsåret 2016 var för sig. 

§ 26 Justering av 

a) Styrelseprotokollet 2016-02-25 

b) Årsmötesprotokollet 2016-02-25 

Bägge protokollen har denna kväll skrivits under av sekreteraren och 
justerats av ordföranden. Utsedda justeringspersoner avseende 
årsmötesprotokollet har tidigare justerat detsamma. 

Styrelsen beslutar att lägga protokollen till handlingarna. 
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§ 27 Arbetsfördelningen inom styrelsen  

Ordföranden Conny Olsson utses att sköta kontakter och förhandlingar med 
kommunen tillsammans med den eller de personer från styrelsen som 
behövs vid varje tillfälle. Även innevarande år ska man fortsätta på den 
inslagna vägen om dialogmöten mellan Tekniska förvaltningen och LKC:s 
styrelse, något som visat sig ha positiva influenser.  

Sekreteraren Emmy B. Lindskog 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. 

Styrelsen beslutar enligt upplistningen samt att fördela övriga 
arbetsuppgifter inom styrelsen efter hand. 

§ 28 Ordförandemöte 

a) Täppans Rotunda tisdagen 26 april kl. 15:00 

b) Fullmäktigebeslut 2015-11-26 – endast stenmjölsalternativ i samtliga 
koloniområden 

c) Örjan och S:t Hans vill få provanläggningar med plattor 

 Eftersom responsen från årsmötet varit genomgående positiv hos såväl 
ordförandena som förvaltningen vill styrelsen anknyta till detta och 
genomföra ett ordförandemöte på dagtid så att även förvaltningstjänstemän 
kan närvara. Koloniföreningen Täppan ska vara värd och Lars Brobeck och 
Malgorzata Khalaf från kommunen har bekräftat sitt deltagande. Styrelsen 
funderar vilka frågeställningar som ska diskuteras. Från förvaltningen finns 
det önskemål om ett ”ansikte/kanal utåt” till respektive förening varför 
styrelsen önskar att närvarande ordförandena presenterar sig och sin 
förening i korthet. LKC har i tidigare beslut förordat stenmjölsalternativet  
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för samtliga koloniområden och ser nu detta som ett specifikt mål att driva 
gentemot förvaltningen. Man vill också ta upp vilka idéer det finns om att 
knyta föreningarna närmare varandra, eventuellt hålla gemensamma 
aktiviteter som lämpligen annonseras om på hemsidan och i tidningen 
Lyckligt Lottad. Tänkbar är också att ordförandemötena alternerar mellan 
föreningarna. Förslag att ordföranden och sekreteraren tillsammans ska 
utforma kallelsen till ordförandemöte. 

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

§ 29 Övriga frågor 

 Kassören tar till orda här eftersom han denna gång inte förärades en egen 
paragraf lydande ekonomisk rapport. Han önskar sig en sådan vid samtliga 
tillkommande styrelsemöten. Budgetrapport delas ut och några  

felskrivningar angående årtal redovisas. Kassören upplyser att försäkringen 
blivit lite billigare samt att ett litet tillskott på 703 kronor är att vänta sedan 
Källby Mölla Odlingsförening blivit medlem i LKC. Dagens kassa belöper 
sig på 23 357 kronor. Lars-Gösta Jardevall som ny i styrelsen samtalar med 
kassören om ett antal budgetfrågor.  

Sekreteraren upplyser webbmastern om några saknade uppgifter på 
hemsidan, på fliken om styrelsen. Uppgifterna tillförs omgående.  

  

§ 30  Nästa styrelsemöte  

 Torsdagen den 19 maj 2016, klockan 18:00, paviljongen vid Öster I. 

§ 31 Mötets avslutande 

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

Emmy B. Lindskog  Conny Olsson 

sekreterare  ordförande
 


