
PA

 
LUNDS  

KOLONISTERS 
CENTRALFÖRENING

FULLMÄKTIGE      PROTOKOLL 

Datum:  21 november 2019 

Närvarande: Delar av LKC styrelse (3st) 
  15 st koloni-/odlingsområden, 19 st röstberättigade 

§ 17  Mötets öppnande 
  Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 18  Val av ordförande  
  Till ordförande för mötet valdes Jessica Glimberg. 

§ 19  Godkännande av dagordningen 
  Dagordningen godkändes efter tillägg “valberedning informerar” 

§ 20  Val av protokollförare vid fullmäktigemötet 
  Till protokollförare vid mötet valdes Bengt Larsson. 

§ 21  Fråga om närvarorätt vid fullmäktigemötet 
  Alla närvarande har närvarorätt vid mötet. 

§ 22  Godkännande av rösträtten 
  Antalet röstberättigade är 19 st från 15 föreningar. 
  Fullmäktigemötet fastställer röstlängden till 19 st. 

§ 23  Val av 2 personer att jämte stämmoordförande justera protokollet 
Till att justera fullmäktigemötets protokollet valdes Anna Boo Oscarshem III 
och Lina Andersson Klostertäppan. 

§ 24  Val av rösträknare 
  Till rösträknare vid fullmäktigemötet valdes Anna Boo Oscarshem III och 

Lina Andersson Klostertäppan. 

§ 25  Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
  Mötet ansåg sig kallad i behörig ordning. 



PA

 
LUNDS  

KOLONISTERS 
CENTRALFÖRENING

§ 26  Beslut om nya stadgar 
  Beslutades att stadgeförslaget ska kompletteras med texten från nuvarande 

stadgar. Detta för att på ett bättre sätt kunna jämföra förslaget med gällande 
stadgar. Därefter ska förslaget skickas ut till medlemsföreningarna igen. 
Medlemmarna uppmanas komma med synpunkter på förslaget. 

§ 27  Stenmjöl 
  Stenmjölet som lagts på Viktorias gångar fungerar inte som förväntat. Det blir 

“geggigt” och bildas rännilar när det regnar. LKC ska fortsätta med att ha en 
dialog med kommunen om ifall stenmjöl ska läggas ut eller om något annat 
material ska förordas. 

§ 28  Bankavgifter 
  Informerades om att det är stor variation på hur stora avgifter bankerna tar ut 

samt vad de tar avgift för. Föreningarna uppmanades att se över så att deras 
bankkostnader inte är högre än nödvändigt. 

§ 29  Studieresa till Lybeck 
Lars-Erik informerade om en planerad studieresa till våren till någon 
koloniförening i Lybeck (eller någon annan ort i norra Tyskland). Målet är att få 
inspiration och idéer för vad man kan göra på sin kolonilott. Priset uppskattas 
bli ca 2 000 kr per person om man blir en fullsatt buss. Vi väntar på svar från 
Tyskland när resan kan äga rum. 

§ 30  Arrendeförhandlingarna med kommunen 
 Förhandlingarna fortsätter och det senaste är att kommunen vill att 

koloniarrendet ska vara ett s.k. lägenhetsarrende. Denna arrendetyp har inget 
besittningsskydd och är oacceptabelt för koloniföreningarna. Det finns ett 
beslut i tekniska nämnden som LKC kan acceptera. Kommunstyrelsen har 
återfört frågan till tekniska nämnden och vill att de ska ompröva sitt beslut. 
LKC jobbar hårt för att få ett avtal som är acceptabelt för oss. 
LKC uppmanar alla att informera sina medlemmar om att inte skriva under 
något avtal förrän LKC godkänt de nya arrendevillkoren. 
Beslutades att LKC kontinuerligt ska informera medlemmarna om vad som 
sker i förhandlingarna med kommunen. 

§ 31  Valberedningen informerar 
 Valberedningen informerade om att de påbörjat arbetet med rekryteringen av 

ledamöter inför årsmötet. De uppmanade alla att komma med förslag till 
personer på olika poster i LKC. 
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§ 32  Mötets avslutande 
  Mötesordförande framför sitt tack till de närvarande för visat intresse och 

avslutar mötet. 
Vid protokollet      Justeras 

…………………………………    …………………………….. 
Bengt Larsson      Jessica Glimberg 
mötessekreterare     mötesordförande 

…………………………………    …………………………….. 
Anna Boo      Lina Andersson 
justeringsperson     justeringsperson 


