
Bilaga 2 Anmälda övriga ärenden: 

A. Information om GPDR (den nya dataskyddslagen) 

B. Information om gemensamt inköp av jordprodukter 

C. Information/diskussion av förslag från medlem 

Eftersom skrivelsen kom in för sent för att tas upp som motion, tas den istället upp under 

punkten Övrigt så att årsmötet kan diskutera förslagen och komma med synpunkter till den nya 

styrelsen. 

Fyra Motioner till Hagalunds Kolonilottsförenings årsmöte 2018 

1. En ny form av tillsynsgrupp bör bildas där högst en i Styrelsen ingår och övriga är vanliga 

medlemmar, minst två stycken. De som väljs för Tillsyn bör på nytt reflektera över vad som 

krävs och ska ingå i tillsynen, för att förhindra den skenande överkritiska hållning som pågått 

under några år, vilket medfört att många tappat odlarlusten. Medlemmarna och inte 

Styrelsen bör välja vilka som ska ingå i den nya Tillsynsgruppen. 

 

2. Ett medlemsmöte kan behövas under året där samtal förs ang vad en kolonilott kan innehålla 

eller hur man kan odla. Detta bl a för att de som har rabattodling som förebild, ej ska fastna i 

ett rätt/fel-tänkande. Mångfald är berikande för alla.  

 

3. Då det fn blivit svårt att rekrytera styrelsemedlemmar kan ett sätt vara att varje kvarter får 

utse en kandidat. Sen får ansvaret gå runt så alla har uppgiften under 2 år vardera. Viktigt att 

komma ur det ”kluster” som nu råder, där vissa kvarter är överrepresenterade. 

 

4. Viktigt att tydliggöra att bland styrelseledamöternas uppgifter bör vara att gå runt ibland och 

prata med alla medlemmar, lyssna av och veta vad som pågår här och var.  

 

       Helen Stockfelt, Lott A 5 l 

 

Ordförandes  synpunkter på de olika förslagen  (efter konsultation med organisationssekreterare 

Helena Westerling på Koloniträdgårdsförbundet. 

1. Enligt arrendekontraktet med Solna stad förbinder sig arrendatorn att: 

§6 a) hålla området samt därpå uppförda byggnader och övriga anläggningar i ett städat och 

vårdat skick 

§6c) upprätta och anta av staden godkända ordningsregler för området 

Enligt föreningens stadgar § 6,7 Styrelsen skall bl.a. 

- tillse att arrendeavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs  

Konsekvensen utifrån dessa två dokument blir att styrelsen inte kan avsäga sig ansvaret för 

tillsynen. Självklart kan man diskutera hur tillsynen ska organiseras för att intresserade 

medlemmar ska kunna delta, men inte överta tillsynen. 



2.  Som pedagog anser jag det mindre fruktbart med allmänna diskussionskvällar. Ett alternativ 

vore att engagera en föreläsare under något tema som flera önskar sig, för att utifrån en 

inledande föreläsning föra diskussioner. Kom gärna med förslag. Styrelsen lägger också alltid 

ut föreläsningar och studiebesök som Östra regionen eller Koloniträdgårdsförbundet 

anordnar på vår hemsida. Också ett sätt att få nya kunskaper och idéer. 

3. Modellen med obligatoriskt arbete i styrelsen var något förbundet bestämt avrådde ifrån. Ett 

styrelseuppdrag är ett förtroendeuppdrag som man åtar sig. Det är också en demokratifråga; 

där en valberedning tar fram kandidater och medlemmarna väljer vilka som ska representera 

dem. Viktigt att tänka på att vi är en s.k. allmännyttig, ideell förening. 

4. Intresserad av att höra fler synpunkter på vår tillgänglighet. Tänk på att styrelsemedlemmar 

också är kolonister och behöver sköta sin egen lott. 

 

Birgitta Walkendorff, Ordförande, Lott F4 


