
PROTOKOLL FÖRT VID KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGEN  

JORDGUBBENS ORDINARIE ÅRSMÖTE I HYRESGÄSTERNAS KVARTERSLOKAL 

KRUTHORNET, FATABURSVÄGEN 9 SÖNDAGEN 15 MARS 2015 

 

§ 1 Årsmötet öppnas 

Ordföranden Birgitta Angeland förklarade årsmötet öppet och hälsade samtliga närvarande 

hjärtligt välkomna. 

 

§2 Parentation 

Parentation hölls över den avlidna medlemmen Margreth Bergman 

 

§ 3 Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning 

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

ordning. Sekreteraren berättade att kallelsen skickades ut den 30 januari via mail till dem som 

anmält en mailadress. Till övriga postades brev den 31 januari. 

 

§ 4 Fastställande av dagordningen 

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

av årsmötet. 

 

§5 Upprättandet av röstlängd 

På årsmötet fanns representanter för 28 stugor 

 

§ 6 Val av mötesfunktionärer 

 Till mötesordförande valdes Jan Bengtsson Kalmar Norra. 

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

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

Bergquist och Barbro Andersson 

 Till rösträknare valdes Marie-Louise Bergquist och Barbro Andersson 

. 

 

§ 7 Allmän information 

Kassören ställde frågan om vi ska behålla det gamla systemet med trådgärdscontainer eller gå 

över till det nygamla systemet med individuella soptunnor som dock kan delas av två stugor, 

Trädgårdscontainern kostar 550 kr per person och år men priset kommer troligen att höjas 

något. Individuella tunnor kostar 675 kr och töms var 14:e dag. Efter omröstning med 

handuppräckning segade förslaget med individuella tunnor med 13 mot 12. 

Styrelsen framlade förslaget att man måste närvara vid tre av fyra städkvällar. Annars får man 

böta 500 kr per gång man inte närvarat. Alltså som mest 1.500 kr. Böter gäller bara om man 

inte till styrelsen anmält förhinder. Detta förslag antogs av årsmötet 

 

§ 8 Årsmötesfrågor 

 Styrelsens årsberättelse genomgicks och lades med godkännande till handlingarna 

 Eftersom ingen av revisorerna var närvarande läste mötesordföranden upp 

revisionsberättelsen, varefter denna med godkännande lades till handlingarna. Årsmötet 

beslöt att bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. 

 Statsförslaget för 2015 presenterades och godkändes av årsmötet. 

 

 

 



§9 Kalender för 2015 

 

 Vattnet släpps på tisdagen den 31 mars kl 18.00 

 Vårstädningen föreslogs äga rum lördagen den 11 april kl 10.00, vilket godkändes av 

årsmötet 

 Som områdesinspektionsdag föreslogs måndagen den 1 juni kl 18.00, vilket 

godkändes av årsmötet. 

 Årsmötet beslutade att sommarfesten skall genomföras lördagen den 11 juli. 

 Årsmötet beslutade att vi skall ha två städkvällar. Dessa kommer att infalla den 26 maj 

och den 11 augusti. 

 Som dag för höststädningen föreslogs lördagen den 31 oktober kl 10.00., vilket 

godkändes av årsmötet. 

 

§ 10 Val: 

 Till ordförande på två år nyvaldes Lars-Ivar Jönsson. 

 Till ordinarie styrelseledamot på två år omvaldes Bitte Gudmundsson 

 Till styrelsesuppleant på ett år nyvaldes Malin Sandberg och nyvaldes Birgitta 

Angeland 

 Till koloniföreståndare på två år med plats i styrelsen valdes Claes Kittel. 

 Till revisorer nyvaldes Lisbeth Johansson och omvaldes 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 nyvaldes Tommy 

Rosqvist . 

 Som festkommitté kommer styrelsen att fungera. Då hjälp behövs kommer 

medlemmar att vidtalas. 

 

§11 Övriga frågor 

Gröna påsar till sopcontainern kommer att finnas i kokstugan. 

  

§ 12 Årsmötets avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

Kalmar 20/3 2015 

 

Vid protokollet       

 

 

Ulf Bergman   

sekreterare    

 

Justeras  

 

 

 

 

Barbro Andersson   Marie-Louise Bergquist 

justerare   justerare 



 


