Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.
Plats:

Föreningshuset Steffens Minne

Tid:

2016-04-24

Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar
§1

Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade mötet och en tyst minut hölls
för de två medlemmar som avlidit, Svea Larsson och Maria Nilsson.
Margit Nyström läste en dikt.

§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 sekreterare 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 Inger Nordell och Grete
Lindström.

§7

Styrelsens förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen lästes igenom, fastställdes och lades till handlingarna
efter kommentar från Göran Engström enligt följande:
Den medlemsomröstning som genomfördes angående luftvärmepump kan inte
vara avgörande. Tigande svar räknades som ja svar och det är inte rätt. En
uppmaning till styrelsen att tänka på det här ifall vi gör någon mer sådan
undersökning.

§8

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

§9

Fastställande av balansräkning och resultaträkning
Genomgång av balans- och resultatrapport, ordet fritt. 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 2015.

§11

Behandling av motioner och förslag
Inga inkomna förslag. Göran Engström vill ha svar på den motion angående
elektrisk grind som han lämnade in till förra årsmötet och även medlemmarna.
Vi kan inte rösta och ta beslut idag eftersom den inte gått ut. Han föreslår att
ärendet finns med på kallelsen till höstmötet för beslut.

§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. De ordningsföreskrifter vi har är tagna år
2014. En ändring är gjord att varje stuga skall göra 14 arbetstimmar per säsong
och en kostnad på 150 kr för varje arbetstimme man inte utfört. Årsmötet
fastslår förslaget och datumet uppdateras.
Ett förslag finns från arbetsledarna att man dela upp arbetstimmarna under
sommaren. Det har visat sig att de flesta gör sina timmar första delen av
sommaren därför blir det mindre antal personer som kommer den senare
delen. Förslag som skall tas på höstmötet är att man gör 7 timmar under maj,
juni och halva juli samt 7 timmar senare delen av juli, augusti och september.
Förslaget kommer att gå ut tillsammans med kallelsen till höstmötet.
Göran Engström tar upp frågan om att ta bort den fasta telefon som finns i
föreningshuset. Den används sällan och är en onödig utgift. Årsmötet beslutar
att vi säger upp abonnemanget.
En uppmaning till alla att inte röra elementen i föreningshuset. De är inställda
så att vi skall få bästa resultat.
Informerade också att i nya komposten vid Föreningshuset kan man slänga
sådant som endast är tillåtet att ligga i kompost. Vad som får slängas finns
angivet i ordningsföreskrifterna. Förslag fanns förra sommaren att bestämma
några datum då vi kan köra till sopstationen.
Förslag kom upp att vid påsättningen av vattnet på våren bör alla som har kran
på tomten vara där. Det är svårt att veta var kranarna är placerade. En önskan
är att kranen är placerad ute vid tomtgränsen men det är inte så lätt att ordna i
första hand. Årsmötet föreslår att vi finns här när denna åtgärd skall utföras.
Har man förhinder får man be en granne.
Soptunnorna är på plats och alla måste vara noga med hur vi slänger sopor.
Matavfall skall ligga i papperspåsar, inte plast. En sådan tunna finns. Under
högsäsong blir det fort fullt i tunnorna så önskemål finns att ta med sopor hem
för de som kan.
Lars-Göran Nilsson tar upp om vi skall utöka tomterna. Plats finns där bonden
har sin åker. För tillfället finns ingen kö på tomter. Enligt Göran Engström är det

en stor sak att sätta igång med och dyrt för föreningen. Årsmötet röstade för
att lägga ned förslaget.
§14

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

§15

Val av styrelseledamöter enligt §§ 6.1 – 6.3
Omval ordförande

Maria Ahlén

2 år

Nyval ordinarie ledamot

Kerstin Wallménius

2 år

Nyval

Helena Andersson

1 år

Nyval

Linda Frisell

1 år

Nyval

Anna-Karin Andersson

1 år

Suppleanter:

§16

Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 7.2
Omval revisor

Alf Thunell

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
arbetsledare inre omval Kaisa Högfeldt

1 år

ansvarig fastigheten
nyval

Alf Thunell

omval

Göran Engström

nyval

Åke Gustavsson

1 år

1 år

ansvarig för inköp o tillsyn inre
omval

Kaisa Högfeldt

1 år

Loppisansvariga
nyval

Susanne Werner

1 år

nyval

Eva Hogéus

1 år

Studieorganisatör
nyval

Anne Sundström

1 år

Flaggansvarig
nyval

Göran Engström

1 år

Gräsklippning
omval

Jan Karlsson

1 år

omval

Inger Kihlström

1 år

omval

Kerstin Wallménius

1 år

nyval

Steinar Övre Gresmo

1 år

Ansvarig hemsidan
Omval

§19

Göran Engström

1 år

Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen och val av valberedning,
3 st enligt § 8.1
Nyval, sammankallande

§20

Ulla Hiller Eriksson

1 år

Nyval

Helena Nilsson

1 år

Nyval

Lars Sundström

1 år

Övriga ärenden
Avtackning av:
Marlene Jonsson

Ann-Louise Björk

Maj-Britt Thunell

Kennet Björk

Inger Nordell

Weimar Johansson

Anita Lindström
Märta Johansson
Margareta Sjöstrand

§21

Mötet avslutas
Efter att mötet avslutats bjöds på kaffe.

John Arne von Essen

Kaisa Högfeldt

Ordförande

Sekreterare

Inger Nordell

Grete Lindström

Protokolljusterare

Protokolljusterare

