
   
Bilaga 10 - Förslag från förbundsstyrelsen 

Ramar och riktlinjer för utlåning till Kolonirörelsens Lånefond 
 
Bakgrund 
Kolonirörelsens Lånefond lånar ut pengar till föreningar till fasta investeringar. Kapitalet i fonden 
återanvänds hela tiden till nya lån och bidrar till föreningars och kolonirörelsens utveckling och 
bevarande.  
 
De senaste två åren har antalet låneansökningar till Lånefonden varit fler än vanligt och många av 
dem har varit för lån på det maximala beloppet 200 000 kronor på 10 år. Därför är idag en stor andel 
av det fondens kapital utlånat och endast 362 000 kronor finns tillgängligt för utlåning per 2022-12-
31. Förbundsstyrelsen arbetar på flera sätt med att öka kapitalet. En lösning skulle kunna vara att 
Koloniträdgårdsförbundet, som har en god ekonomi och likviditet, skulle kunna låna ut medel till 
Lånefonden när behov av kapital uppstår, inom bestämda gränser och villkor, i utbyte mot ränta. 
 
Efter att förbundets revisorer rekommenderat förbundsstyrelsen att placera den del av 
Koloniträdgårdsförbundets överskottslikviditet, har knappt 1500 000 kr placerats i 
ränte/obligationsfonder samt 500 000 på ett fasträntekonto. Detta i enlighet med den 
placeringspolicy som antogs på förbundsrådet 2022. 
 
Att låna ut en del av dessa medel mot ränta till Kolonirörelsens Lånefond skulle kunna vara ett 
alternativ till dessa placeringar. Därmed skulle pengarna komma förbundets medlemmar till nytta, 
istället för att ligga hos ett bankinstitut.  
 
Styrelsens bedömning är att Koloniträdgårdsförbundets stadgar §2 tillåter detta. 
 
För att förbundsstyrelsen ska kunna ta beslut om en sådan utlåning behövs riktlinjer och ramar 
fastställas. 
 
Förslag till beslut 

- Att Koloniträdgårdsförbundet kan ge lån mot ränta till Kolonirörelsens Lånefond om fondens 
egna utlåningsbara kapital inte räcker till, samtidigt som Koloniträdgårdsförbundets likviditet 
ger utrymme för utlåning till fonden. 

- Att förbundsstyrelsen får mandat att godkänna dessa lån upp till en sammanlagd summa på 
maximalt 1 miljon kronor. 

- Att räntevillkoren på dessa lån sätts till samma räntevillkor som Lånefonden idag tillämpar 
och som förbundsstyrelsen tillika styrelsen för Lånefonden beslutar årligen. Sedan länge har 
räntan satts enligt följande villkor; styrräntan plus 1,6 procent. 

- Att förbundsstyrelsen beslutar hur Lånefondens återbetalning till Koloniträdgårdsförbundet 
ska gå till. 

 
 


