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Möte: Föreningsstämma/årsmöte   Ref nr 3/2015 
Datum: 2015-05-09 
Plats: Österstampet, Öster II   Kopia till pärmarna i  
       bruna och röda stugorna 
 
Närvarande: 
Enligt bifogad närvaroförteckning. 
 
§ 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordning 
Föreningens ordföranden, Sven-Axel Månsson, öppnade årsmötet kl 13.00 och hälsade de när-
varande välkomna. Årsmötet fastställde den dagordning som skickats ut till medlemmarna via 
e-post och brev, anslagits på områdets grindar och publicerats på föreningens hemsida. 
 
§ 2 Fastställande av närvaroförteckning tillika röstlängd 
Närvaroförteckning upprättades genom att en lista sändes runt på vilken de närvarande teck-
nade sig. 
 
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för stämman 
Till ordförande för mötet valdes Sven-Axel Månsson (koloni nr 30). Till sekreterare för mötet 
valdes Kristina Loo (koloni nr 19). 
 
§ 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare 
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Lars-Gösta Jardevall (koloni nr 40) och Tove 
Rother (koloni nr 43). 
 
§ 5 Fråga till stämman om kallelse behörigen skett 
Mötet beslöt att kallelse behörigen skett. 
 
§ 6 Styrelsens årsredovisning  
Årsredovisningen (förvaltningsberättelsen) inklusive balansräkning och resultaträkning delades 
ut under mötet. Mötet godkände styrelsens årsredovisning. 
 
§ 7 Revisionsrapport 
Revisionsrapporten lästes upp av Kristina Bosson (koloni nr 17).  
 
Revisorn tillstyrkte att resultat- och balansräkningen godkänns och att styrelsen beviljas an-
svarsfrihet. 
 
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2014. 
 
§ 9 Fastställande av budget och avgifter för verksamhetsåret 
Styrelsen föredrog ett tidigare styrelsebeslut om att budgeten framöver kommer att beslutas 
under innevarande år, istället för föregående år som det varit tidigare. Detta ger större rörelse-
frihet och flexibilitet för föreningens ekonomi. Mötet uttryckte inga invändningar. 
 
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2016.  
 
Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag. 
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§ 10 Val av föreningens ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter 
Valberedningens förslag föredrogs av Thomas Larsson (koloni nr 1). Valberedningen består 
därutöver av Elisabeth Iregren (koloni nr 73) och Mirtha Robert (koloni nr 70).  
 
Enligt den rotationsordning som gäller i styrelsen kvarstår följande styrelseledamöter under 
kommande verksamhetsår: 
 

● Harrieth Kristensson (koloni nr 71) 
● Henrik Bard (koloni nr 43). 

 
För övriga poster beslöt mötet i enlighet med valberedningens förslag enligt följande: 
 

● Till ordförande på 1 år omvaldes Sven-Axel Månsson (koloni nr 30). 
 

● Till ordinarie styrelseledamöter på 2 år, nyvaldes Agneta Larsson (koloni nr 1) och 
Inger Berglund Petersén (koloni nr 6). 
 

● Till ordinarie styrelseledamot på 2 år omvaldes Kristina Loo (koloni nr 19). 
 

● Till suppleanter på 1 år omvaldes Lars-Gösta Jardevall (koloni nr 40) och Anna 
Appelberg (koloni nr 26). 

 
Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag. 
 
I samband med detta utryckte Gert Nordbeck (koloni nr 13) en önskan om att valberedningens 
förslag skickas ut tillsammans med årsmöteshandlingarna, alternativt anslås på grindarna. Jens 
Eriksson föreslog då att valberedningens förslag anslås på områdets anslagstavlor. Mötet beslöt 
i enlighet med Jens förslag. 
 
Gert Nordbeck yrkade även på att ordföranden väljs på två år, och inte på ett år som det är nu. 
Detta är emellertid stadgeenligt och kommer inte att ändras i nuläget. 
 
Ordföranden passade på att avtacka de två ledamöter som i och med årsmötet avgår från styrel-
sen: Jens Eriksson och kassören Jan Broel-Plater. Utöver styrelsens och årsmötets hjärtliga tack 
fick båda varsitt presentkort. 
 
§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant 
Enligt föregående årsmöte kvarstår Kristina Bosson (koloni nr 17) som revisor i 1 år. 
 
Till revisorssuppleant utsåg årsmötet följande: 

● Agneta Olsson (koloni nr 23) omvaldes till revisorssuppleant på 1 år. 
 
§ 12 Val av ombud till LKC 
Till föreningens ombud i Lunds Kolonisters Centralförening (LKC) omvaldes Maria Kolding 
(koloni nr 49). Ordföranden informerade om att han numera är suppleant i LKC:s styrelse. 
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§ 13 Utseende av valberedning 
Thomas Larsson, Elisabeth Iregren (koloni nr 73) och Mirtha Robert (koloni nr 70) presentera-
de sig och omvaldes som valberedning med Thomas Larsson som sammankallande.  
 
§ 14 Utseende av övriga uppdragshållare  
Hans Loo (koloni nr 19) nyvaldes som materialförvaltare på 1 år.  
 
Styrelsen föreslog Jens Eriksson som särskilt ansvarig för Österstampet. Jens presenterade sin 
vision om att Österstampet ska kunna användas mer aktivt, och påminde om att alla medlem-
mar kan låna lokalen gratis.  
 
§ 15 Behandling av från medlemmar inkomna motioner 
Till mötet hade en motion inkommit från Christina Engman (koloni nr 10). I motionen uttrycks 
en oro över de vanskötta kolonier som finns på området och att detta ska ha en negativ inver-
kan på kommunens vilja att behålla vårt koloniområde.  
 
Som svar på motionen beskrev ordföranden styrelsens arbete för att motverka vanskötsel, med 
varningar både muntligt och skriftligt. Han beskrev även LKC:s förslag till ändrade stadgar i 
ärendet, angående eventuella avhysningar och vad som åligger LKC respektive de lokala före-
ningarna. Exempel på ändringsförslaget:  

• Koloniägare skall ej tillåtas använda sin koloni som uppställningsplats.  
• Om koloniägaren bryter mot ordningsreglerna skall de initialt få tillsägelse av den loka-

la styrelsen, och om tillsägelsen ej hörsammas skall frågan flyttas till LKC som också 
skickar en varning. Om vanskötsel ändå kvarstår skickar LKC i sin tur ärendet vidare 
till kommunen som kan verkställa en eventuell avhysning. 

 
Lars-Gösta Jardevall föreslog att LKC ska inflika en tidsbestämning på när ärendet skickas vi-
dare, till exempel en månad. Sven-Axel kommer att framföra detta förslag till LKC.  
 
§ 16 Toalettstädning (intresseanmälning via brev till medlemmarna) 
I samband med årsmöteskallelsen skickades även en intresseanmälan för toalettstädning ut till 
medlemmarna. Harrieth Kristensson förtydligade att alla som vill städa måste anmäla sig på 
nytt, antingen direkt till henne eller genom att skriva upp sig på listan som finns på handikapp-
toaletten. 
 
§ 17 Bevakning av området under vintersäsongen 
Då Öster II under vintersäsongen drabbats av en inbrottsvåg, vilket tidigare varit ovanligt, har 
styrelsen undersökt möjligheten att anlita ett bevakningsföretag. Jan Broel-Plater föredrog den 
offert som företaget Kroon Security lämnat, enligt vilken bevakning skulle ske varje natt under 
vinterhalvåret, med väktare som går omkring på området och rapporterar allt ovanligt till sty-
relsen. Kostnaden skulle vara 200 kr per koloni per år. 
 
Efter diskussion beslutade mötet att tills vidare inte anlita något bevakningsföretag, och istället 
ge styrelsen i uppdrag att prova olika alternativa förslag, till exempel larmdekaler och egen be-
vakning. Styrelsen och andra närvarande betonade vikten av att anmäla inbrott till polisen. 
 
§ 18 Kolonitidningen ”Lyckligt lottad”  
Ordföranden och Anna Appelberg informerade om den nya tidningen Lyckligt lottad som kom-
mer att finnas att tillgå på området under sommarhalvåret i särskilt byggda tidningsställ. Tid-
ningen skapas av en grupp journalister från Sydsvenskan och Anna framhöll att de gärna vill ha 
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kontakt med kolonister för att göra reportage, m.m. Anna ansvarar för tidningsstället och för att 
beställa fler tidningar vid behov. Första tidningen kommer om 2-3 veckor. 
 
§ 19 Boulebana 
Jens Eriksson informerade om att boulebanan nu är klar – så när som på en resultattavla samt 
spelregler. Han uppmuntrade alla att spela närhelst man vill och att utnyttja platsen till festlig-
heter (grill finns i bruna boden), bara man städar efter sig.  
 
§ 20 Anslagstavlor 
Jens informerade om att det kommer att sättas upp en central anslagstavla vid toalettbyggna-
den, avsedd för information från styrelsen. De gamla anslagstavlorna kommer att stå kvar men 
kommer enbart att användas för privat annonsering. 
 
Kristina Loo meddelade att en laminerad karta över området, i form av ett fotografi av Berit 
Jardevalls målning över Öster II, kommer att sättas upp på grindarna. Listan över kolonisterna 
med koloninummer kommer, efter förslag från Harrieth, att lamineras och sättas upp på de 
gamla anslagstavlorna. 
 
Jens informerade även om ett tidigare styrelsebeslut: det kommer framöver att finnas totalt fyra 
skottkärror med punkteringsfria däck, två per bod. 
 
§ 21 Trivselgruppens aktiviteter under verksamhetsåret 
Agneta Larsson, representant för Trivselgruppen, berättade om de planerade aktiviteterna för 
året. Växtloppis, höstfest och glöggfest är exempel på inplanerade evenemang.  
 
§ 22 Övriga ärenden 

● Gert Nordbeck uppmanade styrelsen och de närvarande att inte göra kommunens jobb 
vad gäller byggen och underhåll på området. 

● Kristina Bosson tyckte att planteringen på slänten vid Österstampet blivit mycket fin 
men menade att det behövs fyllas på med mer växter. 

 
§ 22 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse, för ett livgivande och framåtsyftande 
möte och förklarade mötet för avslutat. 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
------------------------------------------  ------------------------------------------ 
Kristina Loo     Sven-Axel Månsson 
Sekreterare     Ordförande 
 
Justeras 
 
 
------------------------------------------  ----------------------------------------- 
Lars-Gösta Jardevall    Tove Rother 
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Bilaga 1 
Närvaroförteckning 
 
 


