
PROTOKOLL FÖRT VID KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGEN  

JORDGUBBENS ORDINARIE ÅRSMÖTE I HYRESGÄSTERNAS KVARTERSLOKAL 

KRUTHORNET, FATABURSVÄGEN 9 SÖNDAGEN 10 MARS 2013 

 

§ 1 Årsmötet öppnas 

Ordföranden Birgitta Angeland 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. Sekreteraren, Ulf Bergman, berättade att kallelsen skickades ut den 30 januari via 

mail till dem som anmält en mailadress. Till övriga postades brev den 31 januari. 

 

§ 3 Fastställande av dagordningen 

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

av årsmötet. 

 

§ 4 Val av mötesfunktionärer 

 Till mötesordförande valdes Karl-Erik Olsson 

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

 Till justeringsmän att jämte mötesordf. justera årsmötets protokoll valdes Inger Engblom 

och Inga Karlsson. 

 Till rösträknare valdes Jan-Erik Engström och Ulla Josephson. 

 

§ 5 Allmän information 

Ordföranden rapporterade att frågan om belysningsstolparna nu äntligen kommer att få en 

lösning.  I nästa vecka kommer Elbolaget att göra en besiktning och komma med ett anbud. 

Hon rapporterade vidare att låskolvarna på toaletterna är utbytta så att en nyckel passar i 

samtliga lås. 

Hon rapporterade slutligen att arbetsplikten diskuterats i styrelsen, vilket resulterat i en 

revidering av systemet. Från och med i år kan vissa både ha en vecka med flagghissning och 

en vecka med toalettstädning. Detta beror på att det senare arbetet är mera betungande med 

daglig tillsyn. 

Studieorganisatör, Bitte Gudmundsson, ställde frågan om det finns ett önskemål om kurser? 

De som har önskemål kontaktar styrelsen. Kanske skulle det fungera bättre med internt ledda 

kurser t ex i samband med andra aktiviteter som kolonistädning och sommarmöte. 

Ett förslag har inkommit från Helen Hildingsson att renovera duschrummet och förse det med 

kakelplattor. Detta skulle gå på ca 10. 000 kr och kräver att kolonister ställer upp och 

genomför arbetet. Ett alternativ skulle vara att ta bort väggen mellan 4:ans toalett och 

duschrummet. En omröstning visade att en överväldigande majoritet önskade att behålla 

duschen som den är. Årsmötet beslutade att tillsätta en kommitté` där Helen Hildingsson och 

hennes sambo PO Magnusson ingår för att utreda frågan vidare. 

 

§6 Årsmötesfrågor 

 Styrelsens årsberättelse lästes upp av ordföranden 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 och tacksam ansvarsfrihet för 2012 års 

förvaltning. 



 Statsförslaget för 2013 presenterades av kassören och godkändes av årsmötet  

 

§7 Kalender för 2013 

 

 Vattnet släpps på lördagen den 13 april  

 Vårstädningen föreslogs äga rum lördagen den 13 april kl 10.00, vilket godkändes av 

årsmötet. Samtidigt släpps vattnet på. 

 Som områdesinspektionsdag föreslogs måndagen den 3 juni kl 18.00, vilket 

godkändes av årsmötet. 

 Årsmötet beslutade att föreningens midsommarfest skall genomföras fredagen den 21 

juni. 

 Årsmötet beslutade att ett sommarmöte skulle hållas tisdagen den 9 juli 

 Årsmötet beslutade att sommarfesten skall genomföras lördagen den 13 juli. 

 Årsmötet beslutade att vi, om intresse finns, skall ha en kräftskiva som äger rum 

lördagen den 17 augusti. Datumet är dock preliminärt. 

 Årsmötet beslutade att vi skall ha två städkvällar. Dessa kommer att infalla tisdagen 

den 28 maj och den tisdagen 13 augusti. 

 Som dag för höststädningen föreslogs lördagen den 19 oktober kl 10.00., vilket 

godkändes av årsmötet. 

 

§ 8 Val: 

 Till ordförande på två år omvaldes Birgitta Angeland. 

 Till ordinarie styrelseledamot på två år nyvaldes Malin Sandberg 

 Till styrelsesuppleant på ett år omvaldes Lars Ivar Jönsson och nyvaldes Marie-Louise 

Bergquist. 

 Till revisorer omvaldes Bengt Gunnarsson och Marie Kittel och till personlig 

suppleant för Bengt Gunnarsson 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 Tommy Rosqvist och Claes Kittel 

 Till festkommitté omvaldes Clas Kittel och Tommy Rosqvist, Dessa skulle i sin tur 

utse vissa stugor enligt ett löpande schema att hjälpa till med kaffekokning och 

korvgrillning. 

 Årsmötet beslutade att Ulf Bergman skall representera föreningen vid regionens 

årsmöte i Växjö eftersom han sitter i regionens styrelse. 

 

§9 Övriga frågor 

Ett förslag framfördes att vi åter ska genomföra den sk Koloninatta. Under 2012 ställdes 

denna in då ytterst få hade visat intresse för arrangemanget 2011. Styrelsen fick i uppdrag att 

utarbeta ett förslag till intresseanmälan. Medlemmarna kommer att få ange om de kan tänka 

sig att a) Tända upp i sina stugor b) Öppna sina grindar c) Hjälpa till med arrangemangen. För 

att Koloninatta ska genomföras krävs att minst hälften av kolonisterna visar sig intresserade. 

Sekreteraren meddelade att han under 2013 kommer att fotografera stugorna samt foto-

dokumentera intressanta växter på området för hemsidans räkning. 



  

§ 10 Årsmötets avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

Kalmar 12/3 2013 

 

Vid protokollet       

 

 

 

 

Ulf Bergman   

sekreterare    

 

Justeras  

 

 

 

 

Karl-Erik Olsson Inger Engblom   Inga Karlsson 

mötesordförande justerare   justerare 

 


