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Protokoll styrelsemöte 

Linköpings Koloniträdgårdar  

Org nummer 822003 - 6407 

16 januari 2023  

Närvarande Annette Ingvarsson ordförande  
Örjan Roos, kassör 
Karoline Edoff, sekreterare 
Samir Barsom Ullevi 
Riad Salem, Ullevi 
Monika Svärd (suppl.) 
Susanna Runell, Valla 
Pierre Svensk Valla (suppl.) 
Kinna Ekman, Ådala 
Elisabeth Eriksson, Ådala, 
 
 

Ej närvarande Narcisa Kadric, Emmalund (suppl.), Therese Johansson Ådala (suppl.) 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade styrelsen och de medlemmar som fanns på plats i rummet eller var med digitalt 
välkomna och förklarade mötet för öppnat och räcker över ordet till kassör. 

2. Kassör beskriver att dagens möte är ett vanligt styrelsemöte med fokus på budget och för att öka 
medlemmars möjlighet till insyn och förståelse av föreningens ekonomi valde styrelsen att bjuda in 
och vara med och lyssna. 
Varje område gås igenom och inför varje byte beskrev kassör lite bakgrund och hur året sett ut för att 
skapa en bättre bild till de medlemmar som är med på mötet. Områdes verksamhetsplan - lång och 
kortsiktig samt förslagen budget används som redskap. 
Avslutningsvis beskriver kassören den administrativa delens budget samt förklarar hur styrelsen sen 
2019 arbetat med att över tid skapa föreningen en buffert för oförutsedda utgifter eller större 
planerade underhåll/investeringar. 

3. Övriga frågor 
Kassör frågade medlemmar som satt fysiskt på plats hur de upplevt mötet. 

4. Mötets avslutande 
Ordförande tackar styrelsen och de medlyssnande medlemmarna för dagens möte. 
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