PROTOKOLL FÖRT VID KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGEN
JORDGUBBENS ORDINARIE ÅRSMÖTE PÅ SKÄLBY GÅRD SÖNDAGEN 11 MARS 2018

§ 1 Årsmötet öppnas
Ordföranden Lars-Ivar Jönsson förklarade årsmötet öppet och hälsade samtliga närvarande
hjärtligt välkomna.

§ 2 Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
Samtliga närvarande svarade ja på ordförandens förfrågan huruvida årsmötet utlysts i behörig
ordning. Ordförande berättade att kallelsen skickades ut fyra veckor i förväg, via mail till dem
som anmält en mailadress och till övriga postades brev.
§ 3 Fastställande av dagordningen
Den av styrelsen föreslagna dagordningen, som utsänts tillsammans med kallelsen, godkändes
av årsmötet.
§4 Fastställandet av röstlängd
På årsmötet fanns representanter för 28 stugor
§ 5 Val av mötesfunktionärer
• Till mötesordförande valdes Lars-Ivar Jönsson.
• Till mötessekreterare, och tillika referent för årsmötet, valdes Bitte Gudmundsson.
• Till justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll valdes Marie-Louise
Bergquist och Stig Törnkranz.
• Till rösträknare valdes Barbro Andersson och Inger Engblom.
.
§ 6 Allmän information
Kassören informerade om att den ekonomiska rapporten visar ett underskott på ca 5500kr i
2017 års budget. Detta är acceptabelt och med tanke på att det var ett överskott från 2016 på
4100kr. Underskottet har sin grund i att kostnaderna för el och vatten har höjts och det har
gjorts en del underhållsarbeten och reparationer, bl.a. har låskolvarna på alla toaletter bytts
och föreningens utemöbler har kompletterats och bytts ut med nya stolar och bord.
Styrelsen har under hösten informerat sig om Tallhagsskolan som kommer att starta hösten
2020 där Brofästet nu ligger. Styrelsens synpunkter på de framtida planerna skickades in till
samhällsbyggnadskontoret där bl.a. buller- och trafikproblem påpekades, se bilaga.
Birgitta Angeland informerade om våra praktiska uppgifter och ansvarsområden. Föreningen
har nu en kantskärarmaskin och arbetet med att hålla gräskanterna på plats kommer
fortsättningsvis att ingå i städkvällarna. Arbetet med att hålla gångarna ogräsfria utanför den
egna kolonilotten ansvarar var och en för själva, precis som förut. Styrelsen ska se över
ingången till koloniområdet vid Rådmansgatan liksom området utanför koloniområdet mot
Tallhagen och ta ställning till vad, hur och när och om dessa områden ska skötas av
föreningen.

Det är inte så många som bor i kolonistugorna i början av säsongen därför öppnar vi inte mer
än två toaletter från början och fr.o.m. v 18 öppnas alla fyra toaletterna. Helen Hildingsson
stuga 11 har erbjudit sig att se till och städa till de två öppna toaletterna fram till v 18 därefter
gäller städschemat som som kommer att sättas upp på anslagstavlan. Där finns också
gräsklippning och flagghissning uppdelat veckovis. Medlemmarna ombads att byta
sinsemellan om man inte kan utföra sin uppgift den anvisade veckan.

§ 7Årsmötesfrågor
• Styrelsens årsberättelse genomgicks och lades med godkännande till handlingarna
• Revisorn Marie Kittel läste upp revisionsberättelsen, varefter denna med godkännande
lades till handlingarna. Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2017 års
förvaltning.
• Statsförslaget för 2018 presenterades och godkändes av årsmötet. Förslag att höja arrendet
redan innevarande år diskuterades men efter omröstning, med endast 8 röster för förslaget,
beslöts att eventuell höjning skulle skjutas fram till nästa budgetår. Ett annat förslag var
att koppla arrendeavgiften till indexhöjningar. Frågan om arrendehöjning ska förberedas
till nästa årsmöte och inkludera kostnadsberäkningar för bl.a. ny kokstuga på
allmänningen.

§ 8 Kalender för 2018
• Vattnet släpps på lördagen den 24 mars kl 10.00. Kranarna ska vara stängda och alla
ska kontrollera sina kolonistugor att inga läckor uppstått.
• Vårstädning på koloniområdet lördagen den 14 april kl 10.00.
• Arbetskväll tisdagen den 15 maj kl 18.00
• Grusgångskväll den 26 maj eller ev. 2 juni. Information kommer upp på anslagstavlan.
• Områdesinspektion måndagen den 4 juni.
• Midsommarfesten är flyttad till midsommardagen den 23 juni eftersom det var så liten
uppslutning på midsommarafton de senaste åren.
• Grillkväll är det fredagarna 29 juni, 27 juli och 10 augusti .
• Arbetskväll tisdagen den 14 augusti kl 18.00.
• Fredagen den 26 oktober kl 10.00 blir det höststädning och vattenavstängning.
• Årskalendern fick årsmötets godkännande.

§ 9 Val:
• Till kassör på två år omvaldes Eva Sjöstrand Rosqvist
• Till ordinarie styrelseledamot på två år omvaldes Ulf Bergman.
• Till styrelsesuppleant på ett år omvaldes Birgitta Angeland och Benny Jönsson.
• Till revisorer omvaldes Lisbeth Johansson och Marie Kittel och till personlig
suppleant för Lisbeth Johansson omvaldes Per Birkerud och för Marie Kittel omvaldes
Maj-Britt Sandberg. Samtliga valdes på ett år.
• Till att ingå i valberedningen under ett år omvaldes Bo Gallneby och Tommy
Rosqvist.

•

Festkommitté kommer att bildas genom att intresserade erbjuder sig inför varje fest
och aktivitet. Tommy Rosqvist och Marie Kittel är då sammankallande.

§10 Övriga frågor
• Den gemensamma trädgårdscontainern kommer att finnas på plats vid vår- och
höststädningarna som vanligt.
• Den kommunala centralföreningen finns inte längre men det finns gemensamma
frågor som vi behöver dryfta med varandra. Representanter från alla
koloniföreningarna i Kalmar samlades på Berga koloniområde den 7 februari. Man
beslöt att anordna en gemensam kurs i avtalsskrivning för att få kunskap och kunna
kontrollera våra avtal som vi gör med våra medlemmar och som vi har med
kommunen. En jurist från Koloniträdgårdsförbundet kommer att leda kursen i maj.
• Kokstugan på allmänningen behöver renoveras eller byggas om. En grupp bestående
av P-O Magnusson, Claes Kittel och Benny Jönsson utsågs att utarbeta förslag för
detta.
• Dataskyddsförordningen GDPR kom upp på mötet men ändrar inte något i våra
rutiner för tillfället. Vi har en aktuell medlemsförteckning med adresser och
telefonnummer internt.
§ 11 Årsmötets avslutning
Som sista punkt tackade ordförande mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet
för avslutat.
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