Protokoll fört vid årsmöte med Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne.
Plats:

Föreningshuset Steffens Minne.

Tid:

2017-04-09.

Närvarande: 35 röstberättiga medlemmar.
§1

Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade mötet och en tyst minut hölls
för de två medlemmar som avlidit, Margit Nyström och Lilian Melkersson.

§2

Val av ordförande att leda mötet
Mötet valde John Arne von Essen, ordförande i en HSB förening i Karlstad, som
inbjudits för detta ändamål.

§3

Val av protokollförare
Som protokollförare valdes sittande sekreteraren Kaisa högfeldt.

§4

Fastställande av röstlängd och dagordning
Dagordningen fastställdes. Röstlängd upprättades.

§5

Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Besvarades med ja.

§6

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Linnea Andreasson och Åke
Gustavsson.

§7

Styrelsens förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen lästes igenom, fastställdes och lades till handlingarna
efter att Steinar Övre Gresmo fråga angående elkostnad efter insättande av
luftvärmepump. Göran Engström informerade att förbrukningen minskat med
1900 kilowattimmar och Birgitta Schödin informerade att totalt sett har den
minskat från mars månad. Vi har tecknat nytt elavtal och hade 1 mån rörligt
och sedan fast. Luftvärmepumpen sattes in 18 februari 2016.

§8

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp, fastställdes och lades till handlingarna.

§9

Fastställande av balansräkning och resultaträkning
Genomgång av balans- och resultatrapport, ordet fritt. Kommentar från
medlem att enligt saldo kommer vi att gå med förlust. Birgitta Schödin svarade
att det är endast ett sätt att redovisa och att vi har en bra ekonomi och
kommer att gå med vinst. Handlingarna lades efter godkännande till
handlingarna.

§10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelse
Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Mötet beslutar att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§11

Behandling av motioner, förslag och styrelsen föreslår stadgeändring.
Motion angående miljöarbete/miljödiplomering inlämnad av Alf Thunell och
påskriven av ytterligare 6 medlemmar. Bifogas till protokollet samt även
styrelsens svar på motionen. Mötet beslutar efter röstning att ärendet
bordläggs till nästa årsmöte efter att endast en person röstade för att vi
fortsätter arbeta utifrån detta. Då skall alla medlemmar få mer information
som då har möjlighet att det fattas beslut. (Bil 1 + 2).
Kommentar från Göran Engström enligt följande:
Vi har redan kommit en bra bit på väg när det gäller ett miljötänkande i
föreningen och ser helst att vi fortsätter. Det handlar inte om några sanktioner
medlemmarna. I Sverige är det ca 30 föreningar som börjat arbeta utifrån det
här. Bra om vi tar fram mer konkret vad medlemmarna kan göra i strävan att
ha ett bra miljöarbete på vår koloni. Vilken bensin vi skall använda? Gödsel?
Konstgödsel?
Vi har redan beslutat att till föreningens gräsklippare köpa Akrylatbensin i
dunkar. Går åt ca 50 liter per säsong och kostnaden blir endast 10 kr mer per
liter.
Motion angående mindre växthus inlämnad av Lars Nilsson bifogas
protokollet. Styrelsen har föreslagit mötet att tillstyrka förslaget. Mötet ger
styrelsen uppdrag att arbeta vidare med ärendet. (Bil 3 ).
Stadgeändring. Förslaget från styrelsen angående ändring av stadgar, bifogas
protokollet. Årsmötet beslutade att godkänna förslaget. (Bil 4 ).

§12

Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, ersättare
och övriga funktionärer. Årsmötet röstade för oförändrat belopp.

§13

Fastställande av ordningsföreskrifter, avgifter och budget
Förslaget av budgeten är fastslaget.
Förslag till ändringar och tillägg i ordningsföreskrifterna:
Föreningens ordförande Maria Ahlén föredrar ändringar och tillägg såsom:
Rutin vid namn, telefon och adressändring för medlem.
Arbetsdagar, uppdelning under säsongen.
Avgifter som inte betalas.
Biltrafik, hastighet inom området.

Låsning grind, föreningshus och bom.
Hur man skriver en motion
Att studsmatta inte skall vara tillåtet.
§14

Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
Dagens antal är 5 ordinarie och 3 suppleanter. Mötet beslutar oförändrat antal
ordinarie och ändrar till 2 suppleanter.

§15

§16

Val av styrelseledamöter enligt §§ 6.1 -6.3
Nyval kassör

Christina Sundvall

2 år

Omval sekreterare

Kaisa Högfeldt

2 år

Nyval ledamot

Linda Frisell

2 år

Omval suppleant

Helena Andersson

1 år

Nyval suppleant

Elisabet Eriksson

1 år

Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 7.2
Omval revisor

Ulf Eriksson

2 år

Omval

Ann-May Brodén

1 år

Omval

Ingmarie Larsson

1 år

Suppleanter

§17

Val av ombud till regionens årsmöte och förbundets kongress
Mötet beslutar att styrelsen får utse ombud till regionens årsmöte.

§18

Val av övriga funktionärer
Arbetsledare yttre/inre
Arbetsledare yttre vald på höstmötet
Omval

Alf Thunell

1 år

Omval

Åke Gustavsson

1 år

Arbetsledare inre
Omval

Kaisa Högfeldt

1 år

Ansvarig fastigheten
Omval

Göran Engström

1 år

Omval

Alf Thunell

1 år

Omval

Åke Gustavsson

1 år

Arbetsledare inre/ansvarig inköp och tillsyn inre
Omval

Kaisa Högfeldt

1 år

Loppisansvarig vald på höstmötet
Susanne Werner

1 år

Anette Werner

1 år

Carina Larsson

1 år

Studieorganisatör
Omval

Anne Sundström

1 år

Flaggansvarig
Omval

Göran Engström

1 år

Ansvarig hemsidan
Omval

Göran Engström

1 år

Gräsklippning

§19

Omval

Jan Karlsson

1 år

Omval

Kerstin Wallménius

1 år

Omval

Inger Kihlström

1 år

Nyval

Claes Andersson

1 år

Fastställande av antal ledamöter i valberedningen och val av valberedning, 3
st enligt § 8.1
Omval, sammankallande
Ulla Hiller Eriksson

§20

1 år

Omval

Lars Nilsson

1 år

Omval

Helena Nilsson

1 år

Övriga ärenden och information
Kaisa Högfeldt informerade att informationspärmar kommer att göras i
ordning till de som inga har. Alla nya medlemmar får en sådan när de blir
medlem. De som önskar en sådan kan meddela Kaisa. Det kommer också att
finnas en i föreningshuset.
Alf Thunell informerade om planerade åtgärder under säsongen som är enligt
följande:
Staket lagas på en del ställen.

Fortsatt målning av uthus.
Vägen åtgärdas.
Städa upp runt staketen.
Hagen fri från träd.
Byta ut bommen.
Informerade om att inte lägga sopsäckar i komposten även om det är sådan
som är tillåtna, tar stor plats samt klippa sönder kvistar mm innan vi lägger i
komposten.
Skall se hur vi kan göra rensning av ogräs i gångarna lättare. Inte meningen att
kvinnorna skall göra detta tunga arbete. Uppgiften faller ofta på dem.
Den beställda jorden och gödsel kommer om ca 2 veckor. Man får då hämta på
en bestämd plats och betala kontant.

Arbetsledarna Alf och Åke ser naturligtvis fram emot att
medlemmarna kommer på arbetsdagarna.
Övrig information att hemsidan är offentlig men face bok helt privat enligt
Lars Nilsson.
§21

Mötet avslutas
Efter att mötet avslutats bjöds på kaffe.

John Arne von Essen

Kaisa Högfeldt

Ordförande för årsmötet

Sekreterare för årsmötet

Linnea Andreasson

Åke Gustavsson

Protokolljusterare

Protokolljusterare

