
PROTOKOLL FÖRT VID KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGEN  

JORDGUBBENS ORDINARIE ÅRSMÖTE I HYRESGÄSTERNAS KVARTERSLOKAL 

KRUTHORNET, FATABURSVÄGEN 9 SÖNDAGEN 14 MARS 2010 

 

§ 1 Årsmötet öppnas 

Ordföranden Bo Gallneby 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. 

 

§ 3 Fastställande av dagordningen 

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

av årsmötet. 

 

§ 4 Val av mötesfunktionärer 

 Till mötesordförande valdes Jan Bengtsson, fd ordförande på norra koloniområdet. 

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

 Till justeringsmän att jämte ordf. justera årsmötets protokoll och dessutom vara     

rösträknare valdes Leif Nilsson och Bengt Gunnarsson.. 

 

§ 5 Rapporter 

Jordgubbens ordförande, Bo Gallneby, rapporterade från Koloniträdgårdsförbundet som 

hävdar att koloniträdgårdarna skall vara en trädgård för alla och att man skall begära 

tjugofemårskontrakt mellan koloniområdena och kommunerna för en långsiktig och hållbar 

utveckling. Han rapporterade vidare från Centralstyrelsen för kolonierna i Kalmar där Karl-

Erik Olsson från Jordgubben är ordförande. Följande har tilldragit sig på koloniområdena i 

Kalmar under 2009:  

Södra: Åtta stugor har sålts. En stuga, som ägs av en äldre dam, skall köpas in för 

föreningens räkning. 

Norra: Två stugor har sålts. Flera stugor har haft påhälsning av inbrottstjuvar. 

Berga: Tio stugor har sålts. En problemstuga skall användas till daghemsverksamhet. Även  

Berga har haft flera inbrott. 

Jordgubben: Fyra stugor har sålts. Några stugor har drabbats av inbrott. 

Sekreteraren, Ulf Bergman, rapporterade från Sydöstra regionen där han sitter som 

sekreterare. Ordförande i regionen är Nils-Erik Karlsson från Västervik och i styrelsen ingår 

också Bengt Bjervås från Berga. Regionen fördelar medel från Koloniträdgårdsförbundet, 

anordnar kurser i bla styrelsearbete och ger styrelsemedlemmar från samtliga koloniområden i 

Kalmar, Kronoberg och Blekinge en plattform där de kan utbyta tankar och erfarenheter. 

Mötesordföranden Jan Bengtsson  rapporterade att Kalmar Trädgårdsförening vill samarbeta 

med kolonierna i Kalmar om en resa till intressanta trädgårdar i Småland och Blekinge. Resan 

går lördagen den 29 maj och kostar 240 kronor. Det finns 40 platser på bussen varav 20 redan 

är bokade. 

 

§6 Årsmötesfrågor 

 Styrelsens årsberättelse lades med godkännande till handlingarna 

 Revisorn, Bengt Gunnarsson, läste upp revisionsberättelsen, varefter denna med 

godkännande lades till handlingarna. 



 Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för 2009 års 

förvaltning. 

 Statsförslaget för 2010 presenterades och godkändes av årsmötet.  

 

§7 Kalender för 2010 

 Vårstädningen föreslogs äga rum lördagen 10 april kl 10.00., vilket godkändes av 

årsmötet 

 Som områdesinspektionsdag föreslogs den 1 juni, vilket godkändes av årsmötet. 

 Årsmötet beslutade att föreningens midsommarfest som skall gå av stapeln den 25 

juni. 

 Årsmötet beslutade att sommarfesten skall genomföras lördagen 24 juli. 

 Årsmötet beslutade att Koloninatta i samarbete med Norra skall genomföras den 14 

augusti. 

 Årsmötet beslutade att vi även detta år skall ha en kräftskiva som äger rum den 28 

augusti. 

 Årsmötet beslutade att vi skall ha två städdagar. Dessa kommer att infalla den 15 maj 

och den 7 augusti. 

 Som dag för höststädningen föreslogs lördagen 23 oktober kl 10.00., vilket godkändes 

av årsmötet. 

 

§8 Hemsidan 

Sekreteraren redogjorde för den hemsida, kolonijordgubben.se som en kommité bestående av 

Ulf Bergman, Birgitta Angeland och Cecilia Bondesson med hjälp av Leif Nilsson arbetat 

fram under hösten och vintern. Han visade sidans upplägg och sökvägar, bl a finns här Boken 

om Jordgubben i en delvis omarbetad version från 2007. 

 

§9 Informationsbladet 

Informationsbladet Jordgubbsbladet delades ut till samtliga stugägare som deltog i årsmötet. 

Här fanns programmet för säsongen 2010, stadgar och information om vilken arbetsuppgift 

varje stugägare skall utföra under säsongen kompletterad med en karta över arbetsområdet. 

 

§10 Pooler och studsmattor 

Frågan om pooler och studsmattor skall vara tillåtna på Jordgubben har diskuterats inom 

styrelsen sedan sommaren 2009. Styrelsen beslutade att hänskjuta frågan till årsmötet och ett 

anslag om detta beslut sattes upp på anslagstavlan. På årsmötet framfördes det faktum att 

såväl Sydöstra regionens styrelse som Centralstyrelsen i Kalmar rekommenderat att pooler 

och studsmattor skall förbjudas på koloniområden. Årsmötet beslutade att avgöra frågan i en 

sluten votering. Styrelsens förslag var att pooler och studsmattor skall vara förbjudna. Mot 

detta stod ett förslag att pooler och studsmattor skall vara tillåtna. På mötet fanns 28 

röstberättigade. Av dessa röstade 26 för styrelsens förslag, 1 emot och en röst var ogiltig. 

Årsmötet beslutade alltså att pooler och studsmattor inte skall vara tillåtna på Jordgubben och 

detta infogas som en punkt i ordningsföreskrifterna. 

 

§ 11 Val: 

 Till kassör på två år omvaldes Eva Sjöstrand Rosquist. 

 Till ordinarie styrelseledamöter på två år omvaldes Ulf Bergman och Birgitta 

Angeland och nyvaldes Susanne Kraft. 

 Till styrelsesuppleanter på ett år omvaldes Malin Sandberg och nyvaldes Bitte 

Gudmundsson.. 



 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 Bror Ohlsson och Märit Klang 

 Till att ingå i festkommittén nyvaldes Susanne Kraft (styrelsens representant), Hon 

skall vid varje enskilt tillfälle ta ut de som skall hjälpa henne med arrangemanget. 

 

§12 Övriga frågor 

Eftersom kommunen inte längre tillåter kolonisterna att få disponera tunnor för 

trädgårdsavfall har styrelsen utarbetat följande lösning som redan tillämpas på Berga 

kolonoiområde. En container fört trädgårdsavfall ställs upp. De som vill utnyttja denna 

kvitterar ut en nyckel för 300 kronor (engångssumma). De betalar också för uppställning och 

tömning. De senare kostnaderna beräknas gå på cirka 700 kronor. De som önskar utnyttja 

denna service antecknar sig på en lista på den första städdagen. Många kolonister visade sitt 

intresse för denna lösning och styrelsen beslutade att gå vidare med frågan. 

Styrelsen redogjorde för planerade arbeten under säsongen 2010. Här fanns en upprustning av 

kokhuset, inköp av en friggebod till förråd, utökandet av duschutrymmet genom att flytta 

väggen till förrådet, byte av ljugarbänken till soffor och bord och anläggande av en rabatt i 

stället för blomlådan. 

Förreningen riktade ett stort tack till Leif Nilsson för hans arbete med hemsidan och visade 

sin uppskattning genom att överräcka en blomsterbukett. 

  

§ 13 Årsmötets avslutning 

Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

Kalmar 17/3 2010 
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