Protokoll fört vid årsmöte med Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne.
Plats:

Föreningshuset Steffens Minne.

Tid:

2018-04-22.

Närvarande: 39 röstberättiga och 8 ej röstberättiga.
§1

Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade mötet och en tyst minut hölls
för de två medlemmar som avlidit, Östen Hallsbo och Lennart Eriksson.
Maria Ahlén hälsade Ulf Nilsson från koloniträdgårdsförbundet välkommen
och han gav oss information om miljödiplomering och som kommer att tas upp
senare under mötet.
Hälsade också Owe Grundt regionens ordförande välkommen. Han
informerade enligt följande:
Kongressen togs bort förra året som bidrog till att pengar sparades.
Vi har en bra försäkring via koloniträdgårdsförbundet som innebär att medlem
är försäkrad till och från området om vi råkar ut för olycka.
Rättsskydd via förbundet.
Förbundet kan ordna kurser för styrelsemedlemmar.
Åmål kommer eventuellt att få en ny koloniförening och de tillhör Västra
Götaland.
Sunne och Grums kommer eventuellt att bli nya föreningar.
En regional sommarträff kommer att anordnas i Säffle. Alla är välkomna.
Medlemsrabatter finns för medlemmarna, se förbundets hemsida.
Regionen kommer att arbeta med utåtriktad information.

§2

Val av ordförande att leda mötet
Mötet valde Christina Wahrolin, 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 Birgitta Schödin och Märta
Johansson.

§7

Styrelsens förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen lästes igenom, fastställdes och lades till handlingarna.

§8

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp, fastställdes och lades till handlingarna. En
kommentar från revisorerna lästes upp.

§9

Fastställande av balansräkning och resultaträkning
Genomgång av balans- och resultatrapport, ordet fritt. Kontanter som kommit
in från försäljning av jord är ej redovisade i resultatredovisningen. Skulle varit
ett konto i resultatredovisningen.
Christina Wahrolin vill att Alf Thunell lämnar in en redogörelse av försäljningen
av jord och den redogörelsen skall bifogas protokollet. (bil. 1).
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 2017.

§11

Behandling av motioner angående miljöarbete/miljödiplomering.
Ingen inlämnad motion i år. Motionen från föregående år skall behandlas i år
och det gäller om föreningen skall arbeta för att miljödiplomeras. På förra
årsmötet beslutades att medlemmarna under året skulle få så mycket
information som möjligt om vad det innebär. Det har vi fått genom olika foldrar
som delats ut samt dagens föreläsning av Ulf Nilsson.
Kommentar från Göran Engström är att den inlämnade motionen förra året är
helt fel sett utifrån den information vi fått idag av Ulf Nilsson. Det finns inget
sanktionssystem och vi har inga kontrollanter.
Vi har också kommit en bra bit på väg i miljöarbetet. Följande skall beslutas
idag:
Två förslag finns, Styrelsens och Märta Johansson.
Förslag 1. Maria Ahlén läser upp styrelsens svar på motionen från förra året
att vi arbetar vidare med det miljöarbete vi påbörjat och avvaktar med
diplomering.
Förslag 2. Märta Johansson ger förslag att vi arbetar med att föreningen
miljödiplomeras.

Årsmötet beslutar att man röstar för styrelsens förslag att avvakta med själva
diplomeringen men vill arbeta vidare med det miljöarbete som vi påbörjat. Vi
måste ha klara regler vad som är miljödiplomering innan vi påbörjar detta.
Motion angående mindre växthus inlämnad av Lars Nilsson förra årsmötet.
Christina Sundvall informerade att hon lämnade in en skrivelse till kommunen
den 22 maj förra året om att få ha både friggebod och växthus på tomten. Idag
får vi ha endast en av dem. Både Christina och Maria Ahlén har kontaktat
kommunen flera gånger under året. Christina ringde kommunen för några
dagar sedan och fick information att nu hade den hamnat på en annan
avdelning, teknikavdelningen. Fick också beskedet att vi får vänta 2-3 veckor på
svar.
§12

Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, ersättare
och övriga funktionärer. Ingen ersättning är utbetald för år 2017. Årsmötet
uppdrar till valberedningen att ta fram förslag på ersättning som läggs på
höstmötet och att det då fattas beslut. Sammankallande i valberedningen
lämnar förslag till ordförande.

§13

Fastställande av ordningsföreskrifter, avgifter och budget.
Förslag till ändringar och tillägg i ordningsföreskrifterna:
Arbetstimmar skall räknas per stuga, dvs endast en person kan tillgodoräknas
arbetstimmar, när fler från stugan deltar samtidigt.
Arbetstimmar erhålls även vid deltagande i vissa särskilda aktiviteter såsom t
ex loppis, öppen trädgård. Maximalt kan två arbetstimmar per sådan dag utges.
Styrelsen avgör inför varje säsong vilka sådana aktiviteter som berättigar till
arbetstimmar.
Befrielse från arbetstimmar. Om man p.g.a. sjukdom inte kan utföra sina
arbetstimmar skall man lämna in en ansökan till styrelsen inför säsongen.
Grinden. Märta Johansson tar upp frågan angående låsning av grinden som är
kl 20.00 till kl 06.00. Förslag är att vi ändrar till kl 21.00. Årsmötet beslutar att
grinden låses kl 21.00 under hela säsongen. Övriga förslag på ändring i
ordningsreglerna gällande arbetstimmar godkändes av mötet.

Arbetstimmar räknas per stuga, dvs endast en person kan
tillgodoräknas arbetstimmar, när fler från stugan deltar samtidigt.
Arbetstimmar erhålls även vid deltagande i vissa särskilda
aktiviteter såsom t ex loppis, öppen trädgård. Maximalt kan två
arbetstimmar per sådan dag utges. Styrelsen avgör inför varje
säsong vilka sådana aktiviteter som berättigar arbetstimmar.

Befrielse från arbetstimmar. Om man p g a sjukdom inte kan utföra
sina arbetstimmar skall man lämna in en ansökan till styrelsen inför
säsongen.
Årsmötet beslutar att anta alla förslag på ändringar i ordningsföreskrifterna
och budget. (bil. 2).
§14

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

§15

§16

Val av styrelseledamöter enligt §§ 6.1 -6.3
Nyval ordförande

Lars Sundström

2 år

Vald år 2017 kassör

Christina Sundvall

1 år

Vald år 2017 sekreterare Kaisa Högfeldt

1 år

Nyval ledamot

Birgitta Schödin

2 år

Vald år 2017 ledamot

Linda Frisell

1 år

Omval suppleant

Elisabet Erikson

1 år

Nyval suppleant

Claes Andersson

1 år

Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 7.2
Omval revisor

Alf Thunell

2 år

Vald år 2017 revisor

Ulf Eriksson

1 år

Omval

Ann-May Brodén

1 år

Omval

Ingmarie Larsson

1 år

Suppleanter

Val av ombud till regionens årsmöte och förbundsrådet
Göran Engström, Elisabet Erikson och Lars Sundström blev valda.
§17

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
Nyval

Kimmo Torvinen

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
Ann-Charlotte Hall Eriksson

1 år

Helene Janson

1 år

Studieorganisatör
Omval

Anne Sundström

1 år

Flaggansvarig
Omval

Göran Engström

1 år

Ansvarig hemsidan
Omval

Göran Engström

1 år

Gräsklippning
Omval

Jan Karlsson

1 år

Omval

Kerstin Wallménius

1 år

Omval

Inger Kihlström

1 år

Omval

Claes Andersson

1 år

§18

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

1 år

Nyval

Kerstin Wallménius

1 år

Nyval

Marion Henriksson

1 år

§19

Övriga ärenden och information
GDPR. Kaisa Högfeldt informerade om den nya datalagen, GDPR som träder i
kraft 25 maj. Det handlar om tillgång till personuppgifter. Alla har fått
information med kallelsen till årsmötet och det finns också att läsa på
koloniträdgårdsförbundets hemsida. En blankett är lagd i allas fack där ni får

godkänna vad som får gå ut offentligt i föreningen om er. Informerade också
att inga personnummer får finnas i datorn och vår förening följer denna lag.
Medlemskap i koloniträdgårdsförbundet. Frågan kom upp under höstmötet
om vi skall fortsätta att ingå i förbundet. Mötet beslutade då att under året ta
fram för- och nackdelar med medlemskapet. Beslut fattas på höstmötet.
Skördefesten. Margareta Sjöstrand informerade om skördefesten som
anordnas den 15 september på koloniområdet. En arbetsgrupp har arbetat
med denna uppgift. Det kommer att bli viss försäljning av det vi odlat. Vi vill
också ha aktiviteter vid våra stugor. Trevligt om vi finns där i fall besökare vill
komma och titta. De som tidigare brukat sälja saker på KRUT kan ha försäljning
vid sin stuga. Arbetsgruppen vill ha in en intresseanmälan och kom gärna med
förslag om man vill hjälpa till med något.
Studiecirklar. Anne Sundström studieorganisatör vill få igång studiecirklar.
Medlemmarna får komma med förslag på ämnen. Informerade att vi kommer
att ha en kurs i kompostering som Alf Thunell skall ansvara för.
Jord och gödsel. Malin från Åstorps handelsträdgård kommer till
föreningshuset 3 maj och informerar oss om jord och gödsel.
Juridiska frågor. Owe Grundt tar upp att de juridiska frågorna är viktiga i en
förening. Vi skulle kunna ta hit en person från koloniträdgårdsförbundet som
ger information här tillsammans med Arvika och Säffles koloniföreningar.
Alf Thunell informerade om planerade åtgärder under säsongen som sätts upp
på anslagstavlan för information till medlemmarna.
Arbetsledarna ser fram emot att medlemmarna kommer på arbetsdagarna och
att större delen av de timmar vi skall göra görs på arbetsdagarna. Skall vi klara
av det behov som finns på området så måste alla som skall göra arbetstimmar
ställa upp. Det finns många medlemmar som gör många fler arbetstimmar än
de vi är skyldiga att göra. Målet är att planerade större arbeten också skall
kunna göras på arbetsdagarna.
§20

Mötet avslutas med att ordförande för mötet ger styrelsen rådet att till nästa
årsmöte göra en bättre dagordning.
Efter att mötet avslutats bjöds på kaffe.
Christina Wahrolin

Kaisa Högfeldt

Ordförande för årsmötet

Sekreterare för årsmötet

Birgitta Schödin

Märta Johansson

Protokolljusterare

Protokolljusterare

