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Verksamhetsberättelse för 2018 

LKC har under verksamhetsåret haft två ordinarie fullmäktigemöten, varav det ena var 
årsmötet i februari. Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden, det andra därav har 
varit det konstituerande styrelsemötet. Dessutom har styrelsen under året haft fem möten med 
Tekniska förvaltningen rörande nya koloniavtalen. Dessa förhandlingar har varit mycket 
segslitna och orsak till mycket extra arbete för styrelsen vilket kan utläsas ur 
styrelseprotokollen.  

Glädjande nog har även i år två ordförandemöten genomförts i maj och september. Men även 
där har förhandlingarna fått bestämma diskussionsinriktningen.  

Vid årets skördefestligheter i Stadsparken den 23 - 24 september har många av LKC:s 
funktionärer ställt upp och presenterat delar av verksamheten för en mycket intresserad 
allmänhet.  

Att 2018 varit ett valår kunde även utläsas ur LKC:s verksamhet. Styrelsen har sammanställt 
en enkät om ”kolonifrågor” som distribuerats till de 10 partier som är representerade i Lunds 
kommunfullmäktige. Fyra partier svarade inom stipulerad tid och efter påminnelse inkom 
ytterligare fem svar, ett parti mäktade inte med något svar. Redovisningen avseende vad vi 
frågat och hur partierna har svarat finns på hemsidan. 

Även övrig information via nya hemsidan är uppskattad bland såväl kolonister som läsare 
som går i tankarna att ”bli med koloni”. Webbmastern håller sidan kontinuerligt uppdaterad 
under adressen: www.lkclund.se.  
Arbetet med presentation i ord och bild av samtliga koloniområden i Lund pågår fortlöpande 
och uppdateras i LKC:s arbete att förankra koloniverksamheten i Lundabors medvetande.  

Styrelsen 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Conny Olsson Ordförande 
Marko Dimovski Vice ordförande  
Lars-Erik Nilsson Kassör  
Emmy Lindskog Sekreterare  
Bengt Larsson Ledamot  

http://www.lkclund.se
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Lars- Gösta Jardevall 1:e suppleant  
Monika Steorn 2:e suppleant  
Conny Obrell Webbmaster 

Revisorer 

Ulla Johansson Ordinarie                                                                                               
Christer Hansson  Ordinarie  

Bozena Wlosinska Suppleant  

Valberedning 

Jenny Hallström Sammankallande  
Even Karlsson  
Jeanette Nilsson 

Årsmöte 

Årsmötet genomfördes den 22 februari 2018. Närvarande var 23 röstberättigade från  
14 koloni - odlingslottsföreningar. 

Förhandlingar Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har varit värdar för fem sammanträden; två under våren och tre under 
hösten, där nya arrendeavtalen togs upp till förhandling.  

Fullmäktigemöte 

Fullmäktigemötet genomfördes den 8 november. Närvarande var 32 röstberättigade från  
17 föreningar samt en odlingslottsförening. 

Styrelsen 

Styrelsen har genomfört elva sammanträden; därav ett konstituerande och två extra möten,  
de flesta har hållits i SRF - Lundabygdens lokal på Tordönsvägen 4 i, i Lund. 
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Resultat 

Resultatet av LKC:s verksamhet under året och dess ekonomiska ställning framgår av den 
ekonomiska årsberättelsen. 

Lund den 18 januari 2019 

Conny Olsson          Marko Dimovski  Lars-Erik Nilsson 

Emmy Lindskog           Bengt Larsson  Lars- Gösta Jardevall          

Monika Steorn


