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Konstituerande styrelsemöte 

Datum: 10 Mars 2015 
Tid: 18.00- 20.30 
Plats: SRF Lundabygdens lokal, Tordönsvägen 4 i Lund 

 

Närvarande: Conny Olsson 
Lars-Erik Nilsson 
Jeanette Nilsson 
Sven- Axel Månsson 1 suppleant                                                                      
Lina Persson  2 suppleant 
Conny Obrell                      adjungerad 

Anmält förhinder: Emmy Lindskog och Marko Dimovski 
 

§ 1  Mötets öppnande 

 Ordföranden Conny Olsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2 Fastställande av dagordning 

 Förslaget till dagordning fastställdes enligt följande: 

 § 1 Mötets öppnande 
§ 2 Fastställande av dagordning 
§ 3 Val av sekreterare för mötet 
§ 4 Konstituering av styrelsen 
§ 5 Adjungering av webbmaster till styrelsen                                                           
§ 6 Utseende av firmatecknare 
§ 7 Attesträtt 
§ 8 Justering av Årsmötesprotokollet 
§ 9 Arbetsfördelning inom styrelsen 
§ 10 Ordförandemöte                                                                                                          
§ 11 Övriga frågor                                                                                                              
a) rapport om träff med Gläntan                                                                                    
b) arrendeavtalet med Lunds kommun.                                                                                                                                        
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 c) Solhällans problem med komposter och toaletter                                                         
d) öppna toaletter på koloniområdena.                                                                   
§ 12 Nästa styrelsemöte 
§ 13 Mötets avslutande 

§ 3  Val av sekreterare för mötet 

 Jeanette Nilsson utsågs till sekreterare för mötet 

§ 4 Konstituering av styrelsen 

 Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt följande: 

 Conny Olsson ordförande 
Marko Dimovski vice ordförande 
Lars-Erik Nilsson kassör 
Emmy Lindskog sekreterare 
Jeanette Nilsson ledamot 
Sven- Axel Månsson 1 suppleant 
Lina Persson  2 suppleant 

§ 5 Adjungering av webbmaster till styrelsen.                                                
Conny Obrell presenterade sig själv och tidigare erfarenheter av arbete som 
webbmaster i olika idrottsföreningar och Svenska Styrkelyftförbundet samt de 
kontakter han haft med Jan Broel- Plater ang nya arbetsverktyg för nya 
hemsidan. 

  Beslut: att adjungera Conny Obrell till styrelsen för att sköta hemsidan  

§ 6 Utseende av firmatecknare 

 Styrelsen beslutade att utse ordföranden Conny Olsson och kassören              
Lars-Erik Nilsson att teckna LKCs firma var för sig. 

§ 7 Attesträtt 

 Styrelsen beslutade att ordföranden Conny Olsson och vice ordföranden            
Marko Dimovski ska inneha attesträtt för verksamhetsåret 2015 var för sig. 

§ 8 Justering av Årsmötesprotokoll 

 Ordföranden rapporterade att tyvärr är inte årsmötesprotokollet klart ännu.  

 Beslut: att bordlägga ärendet 
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§ 9 Arbetsfördelning inom styrelsen 

 Lars-Erik Nilsson ansvarar för uppdateringen av listan över föreningarnas 
kontaktpersoner. 
Lars-Erik Nilsson utsågs att ansvara för arbetet med att ta fram nya 
medlemskort, förhandla om rabatter knutna till kortet samt att distribuera korten 
till koloniföreningarna. 
Ordföranden utsågs att sköta kontakter och förhandlingar med kommunen 
tillsammans med den eller de personer från styrelsen som behövs vid varje 
tillfälle. En gång per år ska ett möte mellan tekniska förvaltningen och hela 
LKCs styrelse försöka anordnas. 
Styrelsen beslutade att fördela övriga arbetsuppgifter inom styrelsen efter hand. 

§ 10 Ordförandemöte                                                                                                       

 Beslut: att arrangera ett ordförandemöte i maj eller juni månader med ev nya 
ordningsregler som fastställts av kommunen. 

§ 11 Övriga frågor.                                                                                                                
a) ordföranden rapporterade kort om träff med Gläntan den 5 mars, då skrivelse 
presenterats till Tekniska Nämnden ang missförhållanden i koloniområdet.  
Skrivelsen undertecknades 10 mars av ordföranden för insändande till Tekniska 
Nämnden. Skrivelsen tillsänds styrelsen för kännedom via ordföranden                                                                                                                         

 b) Sven- Axel, undrade om när arrendeavtalet löper ut med Lunds kommun. 
Avtalet löper ut 2019 efter 10 år. Kanske skall LKC redan nu börja arbetet inför 
nytt avtal.                                                                                                                

 c) Lars- Erik, tog upp problematiken på Solhällan med komposter och toaletter, 
när området nu beslutats att delas av kommunen. Ärendet arbetas vidare vid 
nästa möte med Lars Brobeck.                                                                                              

 d) Sven- Axel, tog upp frågan om man skall tillåta öppna toaletter på 
koloniområdena. Rekommendationerna från styrelsen blev att hålla dessa låsta 
på alla områden och endast öppna dem, när förfrågan görs av besökande på 
områdena.  
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§ 12 Nästa styrelsemöte 

 Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte skall hållas den 21 Maj kl 18.00 
antingen i paviljongen på Öster 1 eller i kvällens möteslokal. Kallelse sänds      
ut via e-mail i god tid med aktuell lokal för mötet. 

§ 13 Mötets avslutande 

 Ordföranden Conny Olsson tackade för visat intresse i kvällens förhandlingar 
och avslutade mötet. 

  

 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Jeanette Nilsson   Conny Olsson 


