
PROTOKOLL FÖRT VID KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGEN  

JORDGUBBENS ORDINARIE ÅRSMÖTE PÅ SKÄLBY GÅRD SÖNDAGEN 17 MARS 2019 

 

§ 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. Sekreteraren 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 Upprättandet av röstlängd 

På årsmötet fanns representanter för 39 stugor 

 

§ 5 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 Barbro Andersson och Lisbeth Johansson. 

 

§ 6 Allmän information 

Ordföranden berättade att tre stugor utsatts för inbrott. Dessutom hade vajern avlägsnats på 

toaletterna. Polisen uppmanar att man alltid ska anmäla om man råkat ut för inbrott. 

 

§ 7 Årsmötesfrågor 

 Styrelsens årsberättelse lästes upp 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 2018 års 

förvaltning. 

 Statsförslaget för 2019 presenterades och godkändes av årsmötet. 

 

§8 Kalender för 2019 

 

 Vattnet släpps på lördagen den 6 april kl 10.00. 

 Vårstädningen äger rum lördagen den 13 april kl 10.00. 

 Grusgångsfesten sker preliminärt den 25 maj. 

 Områdesinspektionsdag blir onsdagen den 3 juni kl 18.00. 

 Midsommarfesten äger rum på midsommardagen den 22 juni. 

 Fredagsgrill med aktivitet på allmänningen äger rum vid två tillfällen, den 28 juni och 

den 16 augusti. 

 Den 19 juli blir det Pizzakväll på allmänningen. 



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

den 14 maj och tisdagen den 20 augusti. 

 Höststädningen sker lördagen den 26 oktober kl 10.00. 

 

§ 9 Val: 

 Till ordförande på två år omvaldes Lars-Ivar Jönsson.. 

 Till ordinarie styrelseledamot på två år omvaldes Bitte Gudmundsson. 

 Till koloniföreståndare och tillika styrelseledamot omvaldes Claes Kittel. 

 Till styrelsesuppleanter på ett år omvaldes Benny Jönsson och nyvaldes Anita 

Nordstrand 

 Till revisorer omvaldes Lisbeth Johansson och Marie Kittel och till personlig 

suppleant för Marie Kittel nyvaldes Marie-Louise Bergquist och för Lisbeth Johansson 

omvaldes Maj-Britt Sandberg. Samtliga valdes på ett år 

 Till att ingå i valberedningen under ett år omvaldes Bo Gallneby och Tommy 

Rosqvist.  

 Till att ingå i festkommittén valdes Tommy Rosquist, Gun Jönsson, Barbro 

Andersson, Lisbeth Johansson och Helena Sparretun  

 

§ 10 Omröstningar 

 

Detta år väntar mycket stora höjningar av avgifterna till KSRR och Kalmar vatten. Enligt det 

första budet från Kalmar Vatten skulle Jordgubben räknas som 43 tomter men vi lyckades få 

igenom att området räknas som 9 tomter. Detta innebär dock en höjning på 9000 kronor per år 

samt avgift för påsläppning och avstängning av vattnet. Avgiften för sophämtning innebär en 

grundavgift på 8.295 samt 2.800 i hyra för vippcontainern. På grund av dessa ökade kostnader 

föreslag styrelsen att årsavgiften skulle höjas med 500 kr per år. Alternativa förslag var 600, 

700 och 1000 kr. Vid en omröstning fick styrelsens förslag 27 av 39 röster och den av 

styrelsen föreslagna höjningen klubbades igenom. Årsmötet ville dock ha tillägget att alla 

skall vara medvetna om att föreningen kommer att ta ut en extra avgift vid en större reparation 

eller vid nybyggnation. 

Frågan om att höja taket vid försäljning av stugor diskuterades och vid en omröstning röstade 

29 stugägare av 39 för förslaget att höja taket till 400.000 kr.  

  

§ 11 Övriga frågor 

Birgitta Angeland, som tidigare varit föreningens ordförande, och de senaste åren 

styrelsesuppleant, avtackades för sina insatser. 

Ordföranden meddelade att hänglåset till containern för hushållssopor fr o m denna säsong 

öppnas med toalettnyckeln. 

Årsmötet beslöt att vi ska sätta upp en skylt med TA UPP Efter DIN HUND på området. 

PRO har ställt en fråga om de får komma på besök till vårt område och alla var överens om att 

de var hjärtligt välkomna. 

 

§ 12 Övriga Inslag 

Bruno Karlström från veteranpoolen informerade om de tjänster denna kan erbjuda. 

Bitte Gudmundsson informerade om fermentering av köksavfall. 

 

§ 13 Årsmötets avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 
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