
PROTOKOLL FÖRT VID KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGEN  

JORDGUBBENS ORDINARIE ÅRSMÖTE PÅ KOLONIOMRÄDETS ALLMÄNNING SÖNDAGEN 18 

APRIL 2020 

 

§ 1 Årsmötet öppnas 

Ordföranden Lars-Ivar Jönsson förklarade årsmötet öppet och hälsade samtliga närvarande 

hjärtligt välkomna. 

 

§2 Parentation 

Parentation hölls för den avlidna medlemmen Birgitta Jönsson. 

 

§ 3 Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning 

Samtliga närvarande svarade ja på ordförandens förfrågan huruvida årsmötet utlysts i behörig 

ordning. Eftersom årsmötet framflyttats pga coronapandemin var tiden mycket väl tilltagen. 

 

§ 4 Fastställande av dagordningen 

Den av styrelsen föreslagna dagordningen, som utsänts tillsammans med kallelsen, godkändes 

av årsmötet. 

 

§5 Upprättandet av röstlängd 

Röstlängd upprättades över representanter för områdets stugor. 

 

§ 6 Val av mötesfunktionärer 

 Till mötesordförande valdes Lars-Ivar Jönsson. 

 Till mötessekreterare, och tillika referent för årsmötet, valdes Ulf Bergman.  

 Till justeringsmän att jämte ordf. justera årsmötets protokoll valdes Marie-Louise 

Bergquist och Birgitta Angeland 

 Till rösträknare valdes Marie-Louise Bergquist och Birgitta Angeland 

 

§ 7 Årsmötesfrågor 

 Styrelsens årsberättelse lästes upp och lades med godkännande till handlingarna 

 Revisorn Lisbet Johansson läste upp revisionsberättelsen, varefter denna med 

godkännande lades till handlingarna.  

 Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för 2019 års 

förvaltning. 

 Statsförslaget för 2020 presenterades och godkändes av årsmötet. 

 

§8 Allmän information 

Kassören meddelade att föreningen har ett överskott på 13000 kr. Detta beror på Kalmar 

vatten överdebiterat föreningen för vattnet. En summa som återbetalts. Under 2019 inköptes 

ett tält för 5000 kr och belysningsstolparna på allmänningen kostade 6000 kr. En ny 

gräsklippare, som skulle ha köpts in, köps in under innevarande år. 

 

§9 Kalender för 2020 

Eftersom corona pandemin påverkar de aktiviteter som föreningen genomför anslås kalendern 

fortlöpande på anslagstavlan vid toaletterna. 

 

§ 10 Val: 

 Till kassör på två år nyvaldes Anita Nordstrand 

 Till ordinarie styrelseledamot på två år omvaldes Ulf Bergman. 



 Till styrelsesuppleanter på ett år nyvaldes Eva Rosquist och Helena Johansson. 

 Till revisorer omvaldes Lisbeth Johansson och Marie Kittel och till personlig 

suppleant för Marie Kittel omvaldes Marie-Louise Bergquist och för Lisbeth 

Johansson omvaldes Maj-Britt Sandberg. Samtliga valdes på ett år 

 Till att ingå i valberedningen under ett år nyvaldes Elisabeth Zöttel och Per Birkerud 

 

§ 11 Övriga frågor 

Birgitta Angeland berättade att hon fått parkeringsböter när hon parkerat utanför sin stuga. 

Detta måste vara ett misstag från kommunens sida då vi av hävd alltid parkerat utanför 

stugorna vid Tallhagen samt på allmänningen utanför grinden mot Tallhagen. Dessutom har vi 

servitut på vägen från Göndalsvägen till allmänningen. Staffan Olsson., som arbetar på 

kommunen, åtog sig att undersöka frågan med servitut. 

Föreningen beslutade att bilda en miljögrupp som bla kommer att undersöka frågan om 

miljödiplomering och anordna en miljöinformationsdag med inbjuden informatör. I 

miljögruppen ingår följande: Elisabeth Zöttel, Annica Liljegren, Margareta Karlsson, Bitte 

Gudmundsson, Anita Nordstrand och Helena Sparretun. 

 

§ 12 Årsmötets avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 
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