PROTOKOLL FÖRT VID KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGEN
JORDGUBBENS ORDINARIE ÅRSMÖTE PÅ KOLONIOMRÄDETS ALLMÄNNING SÖNDAGEN 13
MARS 2022

§ 1 Årsmötet öppnas
Ordföranden Lars-Ivar Jönsson förklarade årsmötet öppet och hälsade samtliga närvarande
hjärtligt välkomna.
§2 Parentation
Parentation hölls för den avlidna medlemmarna Karl-Erik Olsson och Annika Liljegren
§ 3 Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
Egentligen skall kallelsen till årsmötet ha utgått 6 veckor i förväg men pga coronapandemin
var det in i det sista osäkert om det kunde hållas på Skälby gård och med bortåt 50 deltagare.
Därför kom kallelsen ut endast 5 veckor i förväg. Årsmötet accepterade detta förfaringssätt.
§ 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. 29 stugor av 42 var
representerade på mötet.
§ 6 Val av mötesfunktionärer
• Till mötesordförande valdes Lars-Ivar Jönsson.
• Till mötessekreterare, och tillika referent, valdes Ulf Bergman.
• Till justeringsmän att jämte ordf. justera årsmötets protokoll valdes Margareta Karlsson
och Birgitta Angeland
• Till rösträknare valdes Margareta Karlsson och Birgitta Angeland
§ 7 Årsmötesfrågor
• Styrelsens årsberättelse lästes upp och lades med godkännande till handlingarna
• Revisorn Marie-Louise Bergquist läste upp revisionsberättelsen, varefter denna med
godkännande lades till handlingarna.
• Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för 2021 års
förvaltning.
• Statsförslaget för 2022 presenterades och godkändes av årsmötet.
§8 Allmän information
Två motioner har inkommit till årsmötet. Den första gäller inköp av en släpvagn att koppla på
dragkroken på en bil för transporter. Denna motion avslås då en sådan går att hyra på
närmaste bensinmack. Den andra som gäller inköp av en dragkärra för transporter på området
bifalles däremot då det är önskvärt att bilkörning inom området begränsas så mycket som
möjligt. Kolonigatan kommer att grävas upp för nedläggning av nya ledningar under 2022.
Därefter har kommunen tänkt att anlägga en parkering på kraftledningstomten. Beslut om
detta har dock ännu inte fattats.

De gröna tunnorna töms för första gången den 14 april.

§9 Kommunens förslag till nytt arrendeavtal
Förra året sade kommunen upp arrendeavtalet med koloniområdena i Kalmar. Förhandlingar
har förts med kommunen om ett nytt avtal. Koloniföreningarna i Kalmar har därvid tagit hjälp
av en jurist från Koloniträdgårdsförbundet samt tagit reda på vilka villkor som gäller i andra
delar av Sverige. Slutligen har ett brev skickats till Per Svanfeldt och Johan Persson med
Kalmarkoloniföreningarnas synpunkter. Svanfeldt och Persson har dock inte besvarat detta
brev.
§10 Pristaket på kolonistugor
Årsmötet beslutade att pristaket på kolonistugor ska höjas från 400 000 till 500 000 kr för att
summan skall överensstämma med beloppet på Norra koloniområdet.
§11 Kalender för 2022
• Lördag 2 april vattnet släpps på
• Lördag 9 april vårstädning
• Onsdag 1 juni områdesinspektion
• Lördag 25 juni jordgubbstårta
• Onsdag 24 augusti städkväll
• Söndag 30 oktober höststädning
Övriga aktiviteter anslås fortlöpande på anslagstavlan vid toaletterna.
§ 12 Val:
• Till kassör på två år omvaldes Anita Nordstrand
• Till ordinarie styrelseledamot på två år omvaldes Ulf Bergman.
• Till styrelsesuppleanter på ett år nyvaldes Niklas Gustavsson och Samir Karahlilovic
• Till revisorer omvaldes Marie-Louise Bergquist och Christer Olsson och till personlig
suppleant för Marie-Louise Bergquist omvaldes Margareta Karlsson och för Christer
Olsson omvaldes Per Birkerud. Samtliga valdes på ett år
• Till att ingå i valberedningen under ett år nyvaldes Stig Törnkrantz och Eva Rosquist.
§ 13 Övriga frågor
Årsmötet beslutade att vi ska köpa in en kompostkvarn liknande den på Kalmar Norra. Priset
är ca 7000 kr. Det beslutade vidare att styrelsen ska utreda frågan om en djupvattenpump
kopplad till brunnen på allmänningen. Vidare att grus ska läggas på vissa ställen där sådant
saknas. Det kan lämpligen spridas ut på en städdag. Slutligen framfördes ett önskemål om att
hemsidan ska uppdateras.
§ 14 Årsmötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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