PROTOKOLL FÖRT VID KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGEN
JORDGUBBENS ORDINARIE ÅRSMÖTE PÅ SKÄLBY GÅRD SÖNDAGEN 12 MARS 2017

§ 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 den 13 februari via mail till dem som
anmält en mailadress. Till övriga postades brev.
§ 3 Fastställande av dagordningen
Den av styrelsen föreslagna dagordningen, som utsänts tillsammans med kallelsen, godkändes
av årsmötet.
§4 Upprättandet av röstlängd
På årsmötet fanns representanter för 30 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 ordf. justera årsmötets protokoll valdes Marie-Louise
Bergquist och Birgitta Angeland.
 Till rösträknare valdes Lisbeth Johansson och Tommy Rosqvist.
.
§ 6 Allmän information
Kassören informerade om att den ekonomiska rapporten visar ett överskott på 4100kr från
2016. Det har varit ungefär samma kostnad för el och vatten som för 2015 trots att
vattenförbrukningen minskat. Det beror på att vi numera betalar för två påsläpp och
avstängningar. Vattenförbrukningen mäts i två olika vattensystem, toaletter och dusch för sig
och resten av koloniområdet för sig. Elförbrukningen har gått upp lite eftersom vi numera har
elslingan tänd på kvällarna under hela sommarperioden.
Att kostnaderna för inventarieförbrukningen nästan för dubblats under året beror på att det har
köpts in två toaletter och en varmvattenberedare till de gemensamma utrymmena och en dator
till bokföringen.
Kostnaderna för förbrukningsinventarierna har ökat pga. ett större inköp av blommor som
planterats utanför stuga 1 och 42.
När det gäller kontorsmateriel har kostnaderna där ökat eftersom det behövdes nya
färgpatroner till våra skrivare.
Till 100-års jubileet finns 5000 kr budgeterat. Festkommittén får komma med sina förslag och
planer för firandet senare.

§ 7Årsmötesfrågor
 Styrelsens årsberättelse genomgicks och lades med godkännande till handlingarna
 Revisorn Lisbeth Johansson läste upp revisionsberättelsen, varefter denna med
godkännande lades till handlingarna. Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen full
ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
 Statsförslaget för 2017 presenterades och godkändes av årsmötet.

§ 8 Kalender för 2017









Vattnet släpps på lördagen den 1 april kl 10.00 samt vårstädning
Två arbetskvällar föreslogs äga rum, tisdagen den 16 maj och tisdagen den 15 augusti,
vilket godkändes av årsmötet
Grusgångsfest den 20 maj.
Som områdesinspektionsdag föreslogs måndagen den 1 juni, vilket godkändes av
årsmötet.
Traditionsenlig midsommarfika med tårta den 23 juni .
Två grillkvällar är inplanerade, fredagen den 30 juni och fredagen den 28 juli.
Årsmötet beslutade att 100-årsjubileet skall firas lördagen den 22 juli.
Lördagen den 28 oktober kl 10.00 blir det höststädning och vattenavstängning, vilket
godkändes av årsmötet.

§ 9 Val:
 Till ordförande på två år omvaldes Lars-Ivar Jönsson.
 Till ordinarie styrelseledamot på två år omvaldes Bitte Gudmundsson
 Till koloniföreståndare tillika styrelseledamot på två år omvaldes Claes Kittel.
 Till styrelsesuppleant på ett år valdes 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
§10 Övriga frågor
 Festkommittén för 100-årsjubileet kommer att bildas. Intresserade till denna kommitté
anmäler sig när vi möts vid vattenpåsläppet den 1 april.
 Förslaget att lotta ut ett årsarrende på festen godtogs.
 Den första april vill festkommittén också veta hur många som planerar att delta i
firandet.
 Eva informerade om tömning av trädgårdsavfall. Den gemensamma flakcontainern
hämtas den 22-23 april. Första tömningen av de gröna tunnorna blir den 5 april.
 Före årsmötesförhandlingarna föreläste historiker Peter Danielsson från Länsmuseet
om koloniföreningens ursprung ur ett historiskt och politiskt perspektiv med
anledning av 100-årsfirandet i år. Vi får bidrag från Koloniträdgårdsförbundet som
täcker större delen av kostnaden för detta inslag.

§ 11 Årsmötets avslutning
Ordföranden avtackade Malin Sandberg som arbetat i styrelsen under 10 år. Som sista punkt
tackade ordförande mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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