PROTOKOLL FÖRT VID KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGEN
JORDGUBBENS ORDINARIE ÅRSMÖTE I HYRESGÄSTERNAS KVARTERSLOKAL
KRUTHORNET, FATABURSVÄGEN 9 SÖNDAGEN 13 MARS 2011

§ 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. För första gången skickades kallelsen via mail till dem som anmält en mailadress och
skickat ett svarsmail på utskicket.
§ 3 Fastställande av dagordningen
Den av styrelsen föreslagna dagordningen, som utsänts tillsammans med kallelsen, godkändes
av årsmötet.
§ 4 Val av mötesfunktionärer
 Till mötesordförande valdes Lars Magnusson från Riksbyggen, tidigare kolonist.
 Till mötessekreterare, och tillika referent för årsmötet, valdes Ulf Bergman.
 Till justeringsmän att jämte ordf. justera årsmötets protokoll valdes Britt-Marie Söderberg
och Tommy Rosqvist.
 Till rösträknare valdes Marie Kittel och Bengt Gunnarsson.
§5 Upprättande av röstlängd
Sekreteraren upprättade en röstlängd. Det visade sig att 28 stugor av 42 var representerade på
årsmötet.
§ 6 Rapporter
Sekreteraren 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.
Karl Erik Olsson rapporterade från Centralstyrelsen där han sitter ordförande. På grund av
sjukdom har han inte haft möjlighet att sköta ordförandeskapet på det sätt han önskat och han
har också valt att avgå som ordförande. Han vädjade till kolonisterna att åta sig befattningar i
Centralstyrelsen eftersom denna är ett viktigt samarbetsorgan inte minst i förhandlingar med
kommunen i tex arrendefrågor.
§7 Årsmötesfrågor
 Styrelsens årsberättelse genomgicks 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 2010 års
förvaltning.
 Statsförslaget för 2011 presenterades och godkändes av årsmötet.

§8 Föreningens ekonomi
Medlemsavgiftens storlek
Kassören Eva Rosqvist Sjöstrand redogjorde i anslutning till statsförslaget en genomgång av
föreningens ekonomi. På grund av att föreningen i samband med vattnets påsläppande 2010
drabbades av omfattande reparationer av sönderfrusna rör och toalettstolar, en räkning som
gick på ca 18.000 kronor, raderades den nödvändiga bufferten för oförutsedda utgifter ut.
Eftersom medlemsavgiften inte höjts på flera år föreslog hon en höjning på 200 kr per år och
stuga. Samtliga närvarande godkände, efter omröstning, denna höjning.
Extra utdebitering
Föreningens ordförande, Bo Gallneby, redogjorde för de nyinvesteringar som måste göras
under innevarande år. Först måste belysningsstolparna i gångarna bytas eftersom de är
sönderrostade och elledningarna är i dåligt skick. Sedan måste ett enklare förråd i form av en
friggebod byggas eftersom det är så trångt i det befintliga förrådet att det som förvaras här tar
skada. Kokhuset måste fräschas till så att mögellukten försvinner. Slutligen måste
duschrummet byggas ut. Han åtar sig att ta ansvaret för arbetet med att belysningsstolparna
åtgärdas och friggeboden uppförs med hjälp av alla kolonister. För att föreningen skall kunna
genomföra dessa förbättringar krävs att stugägarna går med på att göra en extra inbetalning på
500 kronor. Samtliga närvarande godkände, efter omröstning, denna extra utdebitering. Claes
Kittel lovade i detta sammanhang att skänka färgen till ommålningen av kokhuset.
§9 Kalender för 2010
 Vårstädningen föreslogs äga rum tisdagen 19 april kl 18.00., vilket godkändes av
årsmötet
 Som områdesinspektionsdag föreslogs onsdagen den 1 juni, vilket godkändes av
årsmötet.
 Årsmötet beslutade att föreningens midsommarfest skall genomföras om det kommer
in tillräckligt med anmälningar till denna.
 Årsmötet beslutade att sommarfesten skall genomföras fredagen 8 juli.
 Årsmötet beslutade att Koloninatta i samarbete med Norra skall genomföras den 13
augusti. De som är intresserade av att delta träffas någon vecka tidigare för att lägga
upp verksamheten.
 Årsmötet beslutade att vi även detta år skall ha en kräftskiva som äger rum den 19
augusti.
 Årsmötet beslutade att vi skall ha två städdagar. Dessa kommer att infalla den 7 juni
och den 9 augusti.
 Som dag för höststädningen föreslogs lördagen 22 oktober kl 10.00., vilket godkändes
av årsmötet.
§ 10 Val:
 Till ordförande på två år nyvaldes Birgitta Angeland.
 Till ordinarie styrelseledamot på två år omvaldes Ingemar Tovesson och nyvaldes
Bitte Gudmundsson.
 Till styrelsesuppleant på ett år omvaldes Malin Sandberg
 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 nyvaldes Tommy Rosqvist och Claes Kittel




Årsmötet beslutade att inte utse en speciell festkommitté utan att styrelsens vid varje
enskilt tillfälle ska prata med några som kan hjälpa till med arrangemanget.
Årsmötet beslutade att Ulf Bergman skall representera föreningen vid regionens
årsmöte i Värnamo eftersom han sitter i regionens styrelse.

§11 Övriga frågor
Årsmötet beslutade att föreningen skall ha ett sommarmöte 2011. Man beslutade också att
inrätta en förslagslåda. Revisorn Bengt Gunnarsson efterlyste ett moderniserat statförslag.
Årsmötet beslutade att kassören Eva Sjöstrand Rosqvist och revisorerna Bengt Gunnarsson
och Marie Kittel skulle utreda frågan.
§ 12 Årsmötets avslutning
Mötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Efter årsmötet avtackades de avgående styrelseledamöterna Bo Gallneby, Susanne Kraft och
Stig Thörnkrantz samt mötesordföranden Lars Magnusson med varsin blombukett.
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