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1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Styrelsen fastställde den föreslagna dagordningen.
3. Val av protokolljusterare
Styrelsen valde Karolin Edoff och Terese Johansson som protokolljusterare.
4. Föregående protokoll
Styrelsen godkände föregående protokoll efter en justering på tre punkter.
Punkt 1 rörde priset på BioKuberna, punkt 2‐3 rörde när i tid höjningen av kostnader för
kompostjord samt personalarbete.
5. Ekonomi
2017 ändrade sittande styrelsen förbundsavgiften från 200 kronor till 340 kronor. Dock finns inget
beslut på detta, varken i styrelseprotokoll eller i årsmötesprotokoll. Detta är inte ett
beslutsärende för styrelsen utan avgiften måste årsmötet besluta. Kassören har haft kontakt med
förbundet angående förbundsavgiften och förbundet svarar med att medlemmarna betalar in en
medlemsavgift. I den medlemsavgiften ingår bland annat en avgift som går till förbundet. Men det
är inte medlemmarna som är medlemmar i förbundet utan det är föreningen. Alltså ska LKT
medlemmar betala in en medlemsavgift, inte en förbundsavgift. Det ska alltså stå medlemsavgift

och inte förbundsavgift på medlemmarnas fakturor. Förbundet har inte heller direkt reagerat på
att man under en lång tid betalt in 200 kronor trots att förbundsavgiften har höjts.
De fakturor som föreningen har fått in är det väldigt många medlemmar som har betalt in galet.
De har betalt in för mycket, för lite, delbetalt, inte betalt alls, bara betalt föreningsavgiften, betalt
in avgiften på gamla fakturor, använt samma inbetalningsblankett som tidigare år.
Förhoppningsvis kommer detta att bli bättre i det nya ekonomisystemet där varje faktura kommer
att ha ett nummer som måste anges av inbetalande medlem.
6. Arbetsutskottet (AU)
Finns inget att rapportera.
7. Skrivelser
7.1 Göran Söderström
Har skriftligen tackat nej till inbjudan att träffa styrelsen.
7.2 Anders Trygg
Har skriftligen tackat nej till inbjudan att träffa styrelsen. AT har även skickat en skrivelse till
kassören att han vill ha ut de senaste 5 årens externa fakturor och offerter. Efter samtal med
förbundet så beslutar styrelsen att hänvisa vidare till revisorerna.
7.3 Förbundet
Förbundet har den 18 december inkommit med en skrivelse angående förbundsavgiften.
Förslaget är att vi gör en skrivelse till förbundsstyrelsen för att ta avsteg från det som gäller idag
hos förbundet. Pga att vi har så många olika varianter på kolonilotter/odlingslotter vilket gör att
varken föreningen eller förbundet kan reda ut det här. Ingen annan förening är så stor, vilket gör
att det man applicerat på andra föreningar inte går att applicera på LKT. Styrelsen beslutar att
ordförande och kassör skickar in en skrivelse där förslaget är att föreningen betalar 300 kronor
per medlem till förbundet.
7.4 Regionen
Regionen har skickat en skrivelse angående kurs i bla trädbeskärning som tydligen skulle hållas på
Vallas koloniområde, vilket kom som en nyhet för styrelsen som ej blivit tillfrågade om att
regionen skulle ha kurs på föreningens område. Kursen kommer att hållas i september, regionen
har inte delgett mer information än så.
8. Områdesrapport
Emmalund –
Ullevi – har haft inbrott i en stuga.
Valla –
Ådala –
9. Byggtillstånd
Emmalund –
Ullevi – U166 och U167 bygger utan tillstånd.
Valla –
Ådala –

10. Kolonilott på Ullevi
U548 – hus på över 70 kvadrat, har en kolonilott som är 600 kvadrat. Kolonist har klagat över att
det har byggts på tomt bredvid hens lott trots att hen blivit lovad att det inte ska byggas där. Det
finns inget skriftligt beslut på att det ska finnas någon ny lott men trots detta har det blivit flera
nya lotter. Hela C‐området är väldigt rörigt och oorganiserat. Finns flera lotter som inte används
trots detta har man valt att göra nya lotter på mark som man inte tagit beslut på att det ska bli
nya kolonilotter. Dock finns det arrendekontrakt på samtliga lotter, vilket är ett problem då inga
beslut har tagits. Kassören har varit i kontakt med jurist för att få råd hur föreningen ska agera.
Måste få ordning på ytorna på Ullevi, framför allt på C‐området. Skulle kosta föreningen ca 15 000
kronor inkl. moms att mäta upp C‐områdets kolonilotter. Styrelsen beslutar att man tar in
utsättare för att mäta upp och göra ett kartunderlag.
11. Motioner
Styrelsen beslutar att vänta med publiceringen av motionerna då man ej hunnit behandla dessa.
Så fort motionerna är behandlade kommer de att läggas ut på föreningens hemsida.
12. Nya frågor
Inga nya frågor togs upp.
13. Nästa styrelsemöte
4 februari 2020 kl. 18.30.
14. Mötet avslutas
Ordförande tackade för dagens möte och förklarade det för avslutat.
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