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STYRELSEN   PROTOKOLL  

Konstituerande styrelsemöte 

Datum: 16 mars 2017 

Tid: 18:05 – 19:00 

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, tom § 31 

 Monika Steorn ersättare 2 

 Conny Obrell adjungerad 

Anmält  Lars-Gösta Jardevall ersättare 1 

förhinder:  

§ 20 Mötets öppnande 

Ordföranden Conny Olsson hälsar välkommen till första mötet efter 
årsmötet. Ny i församlingen är Monika Steorn som har koloni hos 
föreningen S:t Hans. Därefter öppnas mötet av Conny Olsson. 
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§ 21 Fastställande av dagordning 

Föreliggande förslag utökas med en ny punkt § 30 ”Diskussion med Park- 
och naturförvaltningen” varav följer en omnumrering av efterföljande 
paragrafer.  

Styrelsen beslutar i enlighet med reviderat förslag. 

§ 22 Val av sekreterare för mötet  

 Emmy B Lindskog väljs att föra dagens protokoll. 

§ 23 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 ersättare 1 

 Monika Steorn ersättare 2 

Vid konstitueringen tas upp det faktum att fel upptäckts i 
årsmötesprotokollet som dock är vederbörligen justerat. Diskussion förs om 
hur man bäst ska göra för att reda ut situationen och utan alltför stor 
tidsspillo. Styrelsen fastnar för förslaget som innebär ett tillägg till § 12 ” 
Val av styrelsen” i årsmötesprotokollet. Tillägget ska även informeras om 
vid nästa ordförandemöte den 4 maj 2017. 

Styrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag. 
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§ 24 Adjungering av webbmaster till styrelsen  

Förslag på att webbmaster Conny Obrell även innevarande mandatperiod 
ska vara adjungerad till styrelsen. Han har under det gångna året skött 
hemsidan och kontakten med styrelsen på ett lovvärt sätt varför styrelsen 
önskar att det goda samarbetet fortsätter. 

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

§ 25 Utseende av firmatecknare 

Styrelsen beslutar att utse ordföranden Conny Olsson och kassören Lars-
Erik Nilsson att teckna LKC:s firma var för sig. 

§ 26 Attesträtt 

Styrelsen beslutar att ordföranden Conny Olsson och viceordföranden 
Marko Dimovski, var för sig, ska inneha attesträtt för verksamhetsåret 
2017. 

§ 27 Justering av 

a) Styrelseprotokollet 2017-02-23 

b) Årsmötesprotokollet 2017-02-23 

Styrelseprotokollet har denna kväll skrivits under av tjänstgörande 
sekreterare och justerats av ordföranden.  

Årsmötesprotokollet har sedan tidigare signerats av mötessekreteraren och 
justerats av mötesordföranden och utsedda justeringspersoner. 

Årsmötesprotokollet ska läggas in på hemsidan, dock med tidigare nämnd 
tillägg av styrelsen. 

Styrelsen beslutar att lägga protokollen till handlingarna. 
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c) Motion från S:t Månslyckan – Tekniska nämnden 

Årsmötet beslutade om att motionen skulle tillställas Tekniska nämnden för 
yttrande/åtgärd och med tillägget att föreningarna vill se ett kostnadsförslag 
samt att föreningarna på frivillig bas ska kunna välja om de vill ha en 
utökad sopsortering. Förslag på att sekreteraren utformar följebrevet till 
motionen som därefter signeras av ordföranden och skickas till nämnd 
adressat.  

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

§ 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. Ersättarna ska kallas till samtliga möten och ges 
möjlighet att ”skola in sig”. 

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. 

§ 29 Ordförandemöte 

a) Förslag – torsdagen 27 april kl. 18:00 – SRF-lokalen 

Ett lämpligare datum och klockslag tas fram, torsdagen den 4 maj 2017, 
kl. 19:00; dock samma lokal. 

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

c) Viktoria först ut och sedan S:t Hans på tur för stenmjölsanläggningar 
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Den livliga diskussionen utmynnar i det konkreta målet att en grundlig 
utvärdering av anläggningen på Viktoria bör göras först innan man går 
vidare med rekommendationer om vem som står på tur härnäst. 

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

§ 30 Diskussion med Park- och naturkontoret  

Vid sammanträdet i november (§ 62a) redovisade ordföranden sitt samtal 
med parkintendent Lars Brobeck som ville träffa den nyvalda styrelsen till 
våren 2017 för att där bl.a. redovisa fem punkter som LKC ville driva 
gentemot kommunen. Styrelsen bestämde att frågan ska tas upp vid första 
sammanträdet efter årsmötet varför denna punkt tillkommit till dagens 
ämnen att diskutera. 

Då som nu föreligger förbehåll och invändningar mot att LKC ska godkänna 
ett sådant förfaringssätt och därmed ”motas in i ett hörn” samt utsättas för 
möjlig påverkan och policyförluster. Vidare kan det inte vara LKC:s uppgift 
att ta beslut som åligger förvaltningen. Ämnet innehåller en del brisans och 
det är styrelsens mening att detta måste diskuteras omsorgsfullt på 
kommande ordförandemöte i maj. Med det mandatet bakom sig kan 
styrelsen i fortsättningen agera i frågan. 

 Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

  

§ 31 Övriga frågor 

 Den av Park- och naturkontoret anordnade informationen om bikupor inom 
koloniområden den 14 mars samlade långt fler deltagare än först uppgett, 
något som förnöjt konstaterats av initiativtagaren Janine Österman. 

  

§ 32 Nästa styrelsemöte  

 Hålls före ordförandemötet, dvs. torsdagen den 4 maj, kl. 18:00, samma 
lokal. 
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§ 33 Mötets avslutande 

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

Vid protokollet  Justeras 

Emmy B. Lindskog  Conny Olsson 

sekreterare  ordförande
 


