Protokoll fört vid årsmöte med Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne.
Plats:

Föreningshuset Steffens Minne.

Tid:

2019-04-14.

Närvarande: 39 röstberättiga och 9 ej röstberättigade.
§1

Föreningens ordförande Lars Sundström öppnade mötet och en tyst minut
hölls för de två medlemmar som avlidit, Sally Hernell och Margrethe Dyhr
Nielsen.

§2

Val av ordförande att leda mötet
Mötet valde Christina Wahrolin, som inbjudits för detta ändamål.

§3

Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Birgitta Schödin.

§4

Fastställande av röstlängd och dagordning
Dagordningen fastställdes. Röstlängd upprättades. 39 röstberättigade var
närvarande.

§5

Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Besvarades med ja.

§6

Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Ann-Marie Bengtsson och
Ulf Eriksson.

§7

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

§8

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

§9

Fastställande av balansräkning och resultaträkning
Genomgång av balans- och resultatrapport, ordet fritt. Föreningen har en
god ekonomi. Handlingarna lades efter godkännande till handlingarna.

§10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Mötet beslutar att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§11

Behandling av motioner och förslag
En motion har lämnats in och läses upp. I motionen finns förslag på att
områdets gångvägar förses med en mittsträng med packat stenmjöl, att
kolonisterna krattar grus från mitten till sidan, att stenmjölet sprids från
lastbil samt att medlemmarna packar med hyrd markvibrator.
Diskussion följdes därpå.
Styrelsens svar. Kontakt har tagits med en entreprenör som uppskattar att
kostnaden för att ta bort överflödigt grus, utkörning och kostnad av stenmjöl samt paddning blir ca 40-50 000 kr. Styrelsen föreslår att ta in detaljerad offert från extern entreprenör och att frågan tas upp på höstmötet.
Underhåll och finansiering bör också undersökas.
Mötet beslutade att offerter från två entreprenörer ska efterfrågas och
att därefter behandla ärendet på höstmötet.

§12

Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter,
ersättare och övriga funktionärer. Beslut om ersättningarna tas enligt förslaget, dvs 600 kr till ordf.,v.ordf.,kassör,sekr.,arb.led. samt 300 kr till
ledam. och 225 kr till suppl..

§13a

Fastställande av stadgar. Mötet beslutade att föreslagna ändringar görs
i stadgarna.

b

Fastställande av ordningsföreskrifter. Bekräftelse gjordes på att inget
nytt förslag på ändring fanns.

c

Fastställande av avgifter. Föreslagna avgifter fastställdes.

d

Fastställande av budget. Ordförande Lars Sundström informerade om
några inköp som ska göras bl.a. belysning - övre parkering, en större
flistugg, material för dränering och hyra för en container. Budgeten
fastställs.

§14

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

§15

Val av styrelseledamöter enligt §6.1-6.3
Vald år 2018 ordf.

Lars Sundström

1 år

Kassör ej vald. Christina Sundvall är kvar tills hennes stuga är såld. Extern
kassör kan komma att anlitas (ca 10 000 kr /år). Mötet godkände detta
förfaringssätt om så behövs.

§16

§17

Nyval sekreterare

Marlene Jonsson

2 år

Vald år 2018 ledamot

Birgitta Schödin

1 år

Omval ledamot

Linda Frisell

2 år

Omval suppleant

Elisabet Eriksson

1 år

Nyval suppleant

Tommy Högkvist

1 år

Val av två revisorer och två suppleanter enligt §7.2
Vald år 2018 revisor

Alf Thunell

1 år

Omval revisor

Ulf Eriksson

2 år

Omval suppleant

Ing-Marie Larsson

1 år

Omval suppleant

Ann-May Brodén

1 år

Val av ombud till regionen och förbundsrådet
Lars Sundström ord. ledamot 1 år kvar, Göran Engström omval sekr. 2år,
Maria Ahlén ord. ledamot 2 år, Elisabet Eriksson suppleant 2 år,

Ulf Eriksson ord. revisor 1 år, Märta Johansson revisorssuppl. 1 år,
Margareta Sjöstrand revisorssuppl. 1 år.
Till förbundsrådet väljs två ledamöter på regionens årsmöte den 28/4.
§18

Val av övriga funktionärer
Arbetsledare yttre vald på höstmötet
Omval

Alf Thunell

1 år

Omval

Åke Gustavsson

1 år

Arbetsledare inre/ansvarig inköp och tillsyn inre
Omval

Kaisa Högfeldt

1 år

Nyval

Kerstin Wallmenius

1 år

Omval

Alf Thunell

1 år

Omval

Åke Gustavsson

1 år

Anne Sundström

1 år

Göran Engström

1 år

Göran Engström

1 år

Omval

Kerstin Wallmenius

1 år

Omval

Inger Kihlström

1 år

Omval

Jan Karlsson

1 år

Ansvarig fastigheten

Studieorganisatör
Omval
Flaggansvarig
Omval
Ansvarig hemsidan
Omval
Gräsklippning

§19

Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen samt val av valberedning enligt§8.1
Nyval sammankallande

Susanne Werner

1 år

§20

Nyval

Margareta Nordahl

1 år

Omval

Marion Henriksson

1 år

Övriga ärenden och information
Aktiviteter – Anmälan till tre kurser kan göras på anslagstavlan.
Arbetsdagar – Ändra arbetsdagen den 6/6 till tisdagen den 4/6.
Information från miljögruppen – I det f.d.kontoret finns en
miljöpärm med olika rekommendationer, ängar (3 st) ska skapas för
att insekter ska värnas.
Göran Engström påminner oss om att grundvattnet sjunker, då är
det bra att använda regnvatten för att vattna! Inga invasiva växter i
komposterna!
Miljögruppen tar gärna emot förslag!

§21

Ordförande avslutar mötet

Christina Warolin

Birgitta Schödin

Ordförande för årsmötet

Sekreterare för årsmötet

Ann-Marie Bengtsson

Ulf Eriksson

Protokolljusterare

Protokolljusterare

