PROTOKOLL FÖRT VID KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGEN
JORDGUBBENS ORDINARIE ÅRSMÖTE I HYRESGÄSTERNAS KVARTERSLOKAL
KRUTHORNET, FATABURSVÄGEN 9 SÖNDAGEN 11 MARS 2012

§ 1 Årsmötet öppnas
Ordföranden Birgitta Angeland 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 35 stugor
§ 5 Val av mötesfunktionärer
 Till mötesordförande valdes Birgitta Angeland.
 Till mötessekreterare, och tillika referent för årsmötet, valdes Ulf Bergman.
 Till justeringsmän att jämte ordf. justera årsmötets protokoll valdes Ingemar Tovesson och
Malin Sandberg.
 Till rösträknare valdes Marie Kittel och Lisbeth Johansson.
§ 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.
Ingemar Tovesson rapporterade från Centralstyrelsen där han sitter som sekreterare.
Centralstyrelsen är ett viktigt samarbetsorgan inte minst i förhandlingar med kommunen i t ex
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. En ny typ av revisionsberättelse kommer nästa år eftersom
föreningen köpt in ett dataprogram för hantering av föreningens räkenskaper.
 Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för 2011 års
förvaltning.
 Statsförslaget för 2012 presenterades och godkändes av årsmötet

§8 Föreningens ekonomi
Kassören Eva Rosqvist Sjöstrand gjorde i anslutning till statsförslaget en genomgång av
föreningens ekonomi. Hon meddelade att denna är mycket god. Behållningen till 2012 är
106.551.kr. Extradebiteringen år 2011 gav 21.000 kr. Till bygget av friggebod användes
13.997 kr. Kvar till belysningsstolpar finns 7.003 kr. Inkomsterna från duschen har minskat
från 1050 kr år 2009 till 750 kr år 2010 och 525 kr år 2011. Tidigare fanns ett förslag att
bygga ut duschen men styrelsen anser att den minskade användningen visar att någon
utbyggnad inte behövs. Årsmötet instämde i detta. Inga pengar har avsatts till föreningens 95årsjubileum. Detta firas i enkelhet i samband med sommarfesten i juli.
§9 Kalender för 2012











Vattnet släpps på tisdagen den 3 april kl 18.00
Vårstädningen föreslogs äga rum lördagen den 14 april kl 10.00, vilket godkändes av
årsmötet
Som områdesinspektionsdag föreslogs måndagen den 4 juni kl 18.00, vilket
godkändes av årsmötet.
Årsmötet beslutade att föreningens midsommarfest skall genomföras fredagen den 22
juni.
Årsmötet beslutade att ett sommarmöte skulle hållas onsdagen den 11 juli
Årsmötet beslutade att sommarfesten skall genomföras lördagen den 14 juli.
Årsmötet beslutade att föreningen skall hålla öppet hus någon söndag i juni eller juli.
Årsmötet beslutade att vi, om intresse finns, skall ha en kräftskiva som äger rum
lördagen den 18 augusti.
Årsmötet beslutade att vi skall ha två städkvällar. Dessa kommer att infalla tisdagen
den 29 maj och den tisdagen 14 augusti.
Som dag för höststädningen föreslogs lördagen den 20 oktober kl 10.00., vilket
godkändes av årsmötet.

§ 10 Val:
 Till sekreterare på två år omvaldes Eva Rosqvist Sjöstrand.
 Till ordinarie styrelseledamot på två år omvaldes Ulf Bergman
 Till styrelsesuppleant på ett år omvaldes Malin Sandberg och nyvaldes Lars Ivar
Jönsson
 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 Tommy Rosqvist och Claes Kittel
 Till festkommitté nyvaldes följande: Klas Kittel, Tommy Rosqvist, Tomas Isacsson
och Karin Engblom.
 Årsmötet beslutade att Ulf Bergman skall representera föreningen vid regionens
årsmöte i Västervik eftersom han sitter i regionens styrelse.
§11 Övriga frågor
Styrelsen gav följande information: Trädgårdsmässan i Älvsjö kommer att gå av stapeln 12-15
april. Den 9 april genomförs den första tömningen av vippcontainern. Den 15 maj genomförs
den första ordinarie tömningen av containern för hushållssopor men redan den 24 april får vi
en extratömning av denna.

§ 12 Årsmötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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