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Vi har haft vårt första styrelsemöte för året med ny styrelse. Det har inneburit att vi 
planerat året och fördelat ansvar och uppdrag som vi har fått på årsmötet och som ingår 
i styrelsearbetet. I styrelsen är nu följande medlemmar invalda: 

1. Anneli Gustafsson, lott 11, Ordförande vald för 1 år till.  

2. Kerstin Nordefors lott 51, Vice Ordförande vald för 2 år  

3. Antti Partiainen lott 46, Kassör vald för 2 år 

4. Valfrid Våfflan Grape lott 16, Sekreterare vald för 1 år till. 

5. Bosse Petterson lott 8, Ledamot vald för 1 år till.  

6. Bengt Perman, lott 45, Suppleant vald för 1 år. 

7. Jitka Molikova, lott 48, Suppleant vald för 1 år. 

På årsmötet kom det synpunkt om att det inte skulle vara lagligt att genomföra årsmöten 
digitalt eller som hybridmöten. Den lagen som medlemmen hänvisade till gäller inte 
ideella föreningar. Digitala- och hybrida årsmöten kan därför genomföras såvida det inte 
förbjuds i föreningens stadgar. Vi har inget skrivet i de antagna stadgarna om detta så vi 
kommer att fortsätta erbjuda digital närvaro, när så efterfrågas och är möjligt.  
Årsmötesprotokoll finns på hemsidan och är uppsatt i föreningshuset. Fribiljetterna som 
lottades ut på årsmötet har kommit och kan hämtas av vinnarna hos Anneli Gustafsson, 
lott 11.  
 
Information: 
Vår hjärtstartare behöver bytas ut. Styrelsen har beslutat att införskaffa en ny snarast. 
Samtidigt vill vi göra en sammanställning över vilka medlemmar som kan hjärt- och 
lungräddning. Meddela därför styrelsen vilka som har kunskaper i hjärt- och lungräddning.  
Den 4/5 kl 13- 18.30 är det trädgårdsdag på biblioteket i Södertälje. Vi behöver någon till 
som kan hjälpa till och bemanna ett bord som vi delar med Måsnarens koloniförening. 
Meddela Kerstin Nordefors eller Anneli Gustafsson när ni kan hjälpa till. Även om man 
inte kan hjälpa till är det trevligt att få besök så kom gärna förbi!  
 
Studier: 
Under 2023 kommer vi genomföra en studiecirkel med 3 tillfällen. Ämnet är Bronsnivå i 
Miljödiplomering av koloniföreningen och datumen är 20/5, 3/6 och 10/6.  
Vi kommer också ha en praktisk Workshopdag där man kan bygga fågelholkar, bihotell 
och göra skyltar till våra växter. Den dagen är planerad till den 13/5. Fler kurser kommer! 
 
Uppdrag:  
Styrelsen fick flera uppdrag att arbeta med vid årsmötet. Vi har skapat en planering i ett 
årshjul så att det ska vara lätt för medlemmar att veta vem som ansvarar för vad och när 
det är planerat att genomföras. Uppdraget att ordna med belysning på området kommer 
vi att be varje arbetslag att hjälpa till med. Varje arbetslag kommer att få sätta upp varsin 
lyktstolpe under sin arbetsperiod.  
 


