
Protokoll LKC årsmöte 2022 

Datum: Söndagen den 3 april 2022 
Tid: kl. 15.00-17.20 
Plats: IOGT-NTOs lokal, Bantorget 5, Lund 

Närvarande: Jessica Glimberg, ordförande LKC, representant Gläntan 
LKC Emmy B Lindskog, vice ordförande LKC, ordförande Viktoria 

Lars-Erik Nilsson, kassör LKC 
Karl Mårtensson, suppleant LKC 
Lena Törngren, suppleant LKC 
Bengt Larsson, valberedning LKC 
Revisor Even-André Karlsson, Christer Särnstrand 

Närvarande: 14 koloni-/odlingsområden, 19 röstberättigade 
Kolonierna Protokollförarens anmärkning: Efter granskning uppmärksammas det 

att en person med uppdrag inom både LKC och koloniförening inte  
noterat sin närvaro i röstlängden och därför räknas inte personens röst 
vid omröstningar. 

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordning 
Ordförande Jessica Glimberg hälsar de närvarande välkomna och 
öppnar mötet. Dagordningen fastställs. 

§ 2 Fastställande av röstlängd 
Antal röstberättigade uppges till 19, varvid röstlängden fastställs. 

§ 3 Val av ordförande och protokollförare för årsmötet 
Jessica Glimberg, Gläntan väljs till ordförande och Ann Månsson, 
Täppan till  protokollförare. 

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare 
Christer Särnstrand, Täppan väljs till justerare och rösträknare. 



§ 5 Fråga om kallelsen behörigen skett 
Jessica föredrog förfarandet kring kallelsen och mötet fann att kallelsen 
skickats ut enligt stadgarna. 

§ 6 Styrelsens redovisningshandlingar 
Ordförande Jessica Glimberg läster upp verksamhetsberättelsen för  
2021, som vederbörligen undertecknats och mejlats ut jämte kallelsen. Finns 
även tillgänglig på LKCs hemsida. Jessica lämnar även förtydligande avseende 
rubrikerna Skördefest, Lantmäteri, feriearbete på Gläntan med mera.  

Kassör Lars-Erik Nilsson lämnar muntligen sin redogörelse för resultat- 
  räkningen för 2021. Mötet efterfrågar att den ekonomiska rapporten ska 

§ 7

skickas ut och att utskrivet blad ska finnas tillgängligt på årsmötet. 

Årsmötet godkänner handlingarna. 

Revisorernas berättelse 
Revisor Christer Särnstrand läser upp revisionsberättelsen. Man ger också ett 
par råd till styrelsen. 

a)    Revisorerna föreslår att styrelsen övergår till någon form av elektronisk
       bokföring. Jessica Glimberg, ordf. LKC, påpekar att man inte kan ta för
       givet att alla är lika bekväma med det elektroniska och att styrelsen
       godkänner manuell kassabok. 

b)    LKC har under de senaste två åren gjort en vinst på ca 2 000 kr/år och
       tillgångarna var vid årsskiftet ca 30 000 kr.
       Revisorerna förslår att man inte ska samla på sig ett så stort kapital i    
       förhållande till omsättningen utan att man använder medlen till 
        aktiviteter som gynnar kolonirörelsen istället.

        Lars-Erik Nilsson, kassör framför att LKC avser att nyttja en del av
        överskottet till en planerad Tysklandsresa eller annan aktivitet för
        medlemmarna. 

c)     Styrelsens arvode bör redovisas. Mötet beslutade att hur styrelsens
        nyttjar sitt gemensamma arvode inte behöver någon detaljerad
        redovisning. Revisorerna önskar få styrelsemötesprotokollen tillsända
        sig för att lättare kunna följa verksamheten.

Med dessa ord godkänns revisionsberättelsen av årsmötet och läggs till 
handlingarna. 



§ 8 Fråga om ansvarsfrihet till styrelsen 
Årsmötet beslutar enhälligt och i enlighet med revisorernas förslag att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

§ 9 Behandling av motioner och förslag 
Inga motioner eller förslag har inkommit. 

§ 10 Beslut om arvode för styrelsen 
Bengt Larsson, föreslår sänkt arvode till styrelsen (ordförande 500:-, 
ledamöter 250:-, revisorerna 250:-/2 och valberedningen 250:-). 
Mötet ger ett motförslag att arvodet ska vara oförändrat. 

Årsmötet beslutar att arvodet ska vara oförändrat 5000 kr för 2022 och att  
disponeras så som styrelsen finner lämpligt. De flesta på mötet ansåg att  
styrelsen gjort ett fint arbete och visat stort engagemang och att vi på detta 
sätt kan visa vår uppskattning. 

§ 11 Fastställande av budget och avgifter 
Kassören Lars-Erik Nilsson föreslår oförändrade avgifter för 2022. 
Och går igenom budgeten för 2022.  
Även här efterlyser årsmötet att budgeten görs tillgänglig för medlemmarna 
före mötet, antingen via mejl eller att den finns utskriven till årsmötet.  

Med den kommentaren fastställer mötet den föreslagna budgeten och  
beslutar att medlemsavgiften skall vara oförändrad för 2022, d v s 3:50/m². 

§ 12 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Bengt Larsson, valberedningen lämnar redogörelse för sitt arbete och  
föreslår följande: 
Bengt Larsson föreslår sig själv som kassör för kommande 2 år.  
Motförslag från årsmötet, Lars-Erik Nilsson omval. 
Efter muntlig röstning mellan de två kandidaterna begär Bengt Larsson 
votering. Omröstningen ger följande resultat. Lars-Erik Nilsson 12 röster 
Bengt Larsson 6 röster och 1 blank röst. 

Årsmötet väljer Lars-Erik Nilsson till kassör på 2 år. 



Övriga val gjordes enligt förslag från valberedning och beslut från årsmötet: 

Lena Törngren (Klostertäppan), ledamot 2 år 
Jenny Hallström (St. Måns), ledamot 2 år 
Anneli Jönsson (Viktoria), suppleant 1 år 
Christer Särnstrand (Täppan), suppleant 1 år 

Ordförande Jessica Glimberg, 1 år kvar 
Ledamot Emmy B, 1 år kvar 

§ 13 Val av revisorer och suppleant 
Marie Lindblad (Öster 1) väljs till 2 år  
Evan Karlsson (St. Hans), 1 år kvar 
Claes Hall (Oscarshem I) och Birgitta Edling (Klostertäppan) väljs på 
vardera 1 år som suppleanter. 

§ 14 Val av valberedning 
Bengt Larsson valberedningen avgår och har inga förslag på ersättare. 
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag söka en valberedning under året. 

§ 15 Övriga frågor 

a) Inmätning av Öster II blir ej av i år. Finns inget annat område
som är aktuellt. När mätningarna kommer igång igen kommer
resp. område att informeras av LKC.

b) KL-gruppen inventerar toaletthusen. Fem område är redan
klara, Gläntan, Täppan, Västhagen, Oscarshem II och Solhällan.
Ommålning av toaletthusen får varje område själv ombesörja.
Färg och penslar tillhandahålls av kommunen.
Mötet efterlyser åtgärder för handikappanpassningar på
byggnaderna samt att alla områden ska ha samma nyckel till
toalett och grindar.

c) Bullerplank sätts upp på St. Måns.

d) I maj hålls möte med Stadsbyggnadskontoret. Inbjudan
kommer. Man kommer bl a att gå igenom byggregler som finns i
detaljplanen. Idag godkänner fem område själv sin bebyggelse
(Täppan, St. Hans, St. Måns, Haga och Gläntan). Enligt
Stadsbyggnadskontoret är detaljplanen felaktigt.



e) Ny beläggning i gångarna
St. Hans har fått nytt underlag i en av sina gångar. Gången har
dränerats och nytt ytskikt lagts på. Man är mycket nöjd så är
långt. Nu väntar utvärdering och om lyckat fortsätter arbetet
längre fram. Övriga område är i dagsläget inte prioriterat.

f) Lars Brobeck avtackas i Stadsparken i maj.

g) 26 april äger nästa möte rum med Tekniska förvaltningen.

h) Nationellt idrottscentrum planeras i södra Lund, vid
Klostergården. Om det påverkar kolonierna eller ej vet man inte
idag, då beslut inte är fattat. Ev. kan motionsspår anläggas på
områdena så att man kan behålla kolonierna. God
kommunikation mellan Stadsbyggnadskontoret, Tekniska
förvaltningen och LKC är viktigt. LKC bevakar.

i) Västhagen framför oro kring vad som händer med kolonierna
närmast nya tågstationen på Klostergården. Hur långt varsel för
man? Och hur kompenseras koloniägarna om lotterna tas bort?

j) Ingen flis i år

k) LKC har sin försäkring i Trygg-Hansa. Koloniområdena
efterlyser information om försäkringsvillkoren och hur gå till
väga vid skada. Lars-Erik sa att vid skada ska man kontakta LKC.

§ 17 Mötet avslutas 
Mötesordförande framför sitt tack till de närvarande för visat 
intresse och tålamod och avslutar mötet. 

Vid protokollet Justeras  Justeras 

Ann Månsson Jessica Glimberg  Christer Särnstrand 
Mötessekreterare Mötesordförande  Protokolljusterare 



Bilagor: 
Närvarolista LKC årsmöte 
Ekonomisk berättelse 
Budget för 2022 
















