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Koloniföreningen Öster II                                  
Lund 
 
Möte: Föreningsstämma/årsmöte                                                                                        Ref nr 3/2017 

Datum: 2017-05-20 

Plats: Österstampet, Öster II  

                                                                                                                                     

Närvarande: 

Enligt bifogad närvaroförteckning. 

 

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordning 

Föreningens ordförande, Sven-Axel Månsson, öppnade årsmötet och hälsade de närvarande 

välkomna. Årsmötet fastställde den dagordning som skickats ut till medlemmarna via e-post, brev, 

anslagits på områdets grindar och publicerats på föreningens hemsida. 

 

§ 2 Fastställande av närvaroförteckning tillika röstlängd 

Närvaroförteckning upprättades genom att de närvarande tecknade sig på en lista. (Se bilaga1) 

 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för stämman 

Till ordförande för mötet valdes Sven-Axel Månsson (#30). Till sekreterare för mötet 

valdes Agneta Larsson (#1). 

 

§ 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Berit Jardevall (#40). 

  

§ 5 Fråga till stämman om kallelse behörigen skett 

Mötet beslöt att kallelsen behörigen skett. 

 

§ 6 Styrelsens årsredovisning 

Årsredovisningen (verksamhetsberättelse), berättade Agneta Larsson om, balansräkning och 

resultaträkning redogjorde Kristina Loo (#19) för. Information från LKC:s olika möten redogjorde Lars-

Gösta Jardevall (#40) för. Mötet godkände styrelsens årsredovisning. 

 

§ 7 Revisionsrapport 

Revisionsrapporten lästes upp av Kristina Bosson Foster (#17). Revisorn tillstyrkte att resultat- och 

balansräkningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017. 

 

§ 9 Fastställande av budget och avgifter för verksamhetsåret 

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2018 samt budget för 2017.  Mötet beslöt enligt 

styrelsens förslag. 
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§ 10 Val av föreningens ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningens sammankallande Thomas Larsson (#1) föredrog på årsmötet att de inte lyckats hitta 

någon ny till ordförandeposten. En diskussion följde kring varför det är svårt att rekrytera 

medlemmar till posterna, samt vad det innebär att sitta i styrelsen. Styrelsen har känt sig påhoppade 

från enskild kolonist vilket har gett mycket negativ energi. Enligt föreningsstadgarna är styrelsens 

uppgift bl.a. att verka mot myndigheter tex då vi nu står inför nya avtal år 2019. Efter diskussionen 

anmälde sig Kristina Bosson Foster (#17) frivilligt till ordförandeposten.  

Valberedningen består förutom av Thomas Larsson (#1) också av Elisabeth Iregren (#73) och Mirtha 

Robert (#70). Följande personer föreslogs och Mötet beslöt i enlighet med valberedningens och 

stämmans förslag. 

 

 Kristina Bosson Foster (#17) vald till ordförande på 1 år till 2018 

 Sven-Axel Månsson (#30): ledamot vald på 2 år till 2019 

 Agneta Larsson (#1): ledamot omvald på 2 år till 2019  

 Kristina Loo (#19) ledamot omvald på 2 år till 2019 

 Henrik Bard (#43): ledamot vald tidigare till 2018 

 Lars-Gösta Jardevall (#40): ledamot vald på 1 år till 2018 

 Tommy Klamborn (#41): ledamot vald tidigare till 2018 

 Annette Lindelöf (#4): omval som suppleant på 1 år till 2018 

 Agnes Svärd (#27) nyval som suppleant på 1 år till 2018  

 

§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant 

 Till revisor utsåg årsmötet Berth Lindelöf (#8) på 1 år till 2018. 

 Till revisorssuppleant omvaldes Agneta Olsson (#23) på 1 år till 2018. 

 

§ 12 Val av ombud till LKC.  

 Lars-Gösta Jardevall (#40) valdes som ombud till LKC. 

 

§ 13 Utseende av valberedning 

 Thomas Larsson, (#1) omvaldes som sammakallande till valberedning. Jens Eriksson (#31) 

valdes in på 1 år.  

 

§ 14 Utseende av övriga uppdragshållare 

 Hans Loo (#19) omvaldes som materialförvaltare på 1 år. Bengt-Åke Persson (#16) valdes in 

som medhjälpare till materialförvaltare på 1 år. 

 Styrelsen föreslog Jens Eriksson (#31) som särskilt ansvarig för Österstampet. Vill man låna 

Österstampet kan man prata med Jens. För icke-medlemmar kostar det 200 kr att hyra.  

 Webbmaster i Öster2 är Kristina Loo (#19) och Lars-Gösta Jardevall (#40). 

 Harrieth Kristensson (#71) ansvarar för att listor mm görs till toalettstädning. Ni som inte 

städat toaletterna tidigare kan prata med Harrieth eller själva skriva upp er på listan på 

handikapptoaletten. I samband med detta upplyste Kristina Loo att de som vill ha 200 kr för 

sin städvecka får lämna kontonummer till henne, då arvodet numera överförs till bankkonto. 
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§ 15 Behandling av från medlemmar inkomna motioner 

Motion från Jens Eriksson (#31) ang toalettstädningen. Styrelsen rekommenderar att vi fortsätter 

som idag så länge Harrieth vill men kommer att arbeta fram en lösning kring problemet då hon av 

någon anledning inte vill mer.  

§ 16 Trivselgruppens aktiviteter under verksamhetsåret 

Agneta Larsson, (#1) representant för Trivselgruppen, berättade om aktiviteterna under förra året: 

växtloppis, den årligen återkommande glöggfesten, kräftfest och äppelmust-dag. Håll utkik på 

grindar, anslagstavlor och på hemsidan efter 2017 års aktiviteter. Första aktivitet är rundvandring i 

koloniområdet den 30/6. Se anslagstavlan vid Österstampet eller hemsidan.  

 

§ 17 Övriga ärenden 

 Christina Engman (#10) framförde synpunkter på att det är svårt att hitta parkeringsplats på 

Östra Fäladsvägen. Flera kolonister påpekar att det är många ”pendlare” som parkerar där. 

Hon fick i uppgift att ta reda på mer om detta hos gatukontoret. Christina tog också upp 

tankar om en lekplats för barn i området. Detta togs upp för några år sedan men förslaget 

föll då på ansvarsfrågor och säkerhetsföreskrifter kring hur en lekplats ska byggas idag.  

 Styrelsen ska sammanställa ”småfrågor” som kolonister undrar över typ; när sätts vattnet på, 

vad gör man om det larmar från toaletterna, råd för bebyggelse, m.m. Dessa ska anslås på 

anslagstavlorna. 

 Lars Brobeck, parkintendent ser koloniområdena som en förlängning av Lunds parker. LKC 

har diskuterat en ”Kolonins dag” vilket ev blir tredje söndagen i augusti. Då är det av största 

vikt att vi följer de ”Generella ordningsregler för kolonier” som finns och där det bl.a. står att 

kolonisten är skyldig att hålla angränsande gångar rena och snygga.  

 

§ 18 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

--------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

Agneta Larsson  Sven-Axel Månsson 

Sekreterare   Ordförande 

 

Justeras 

 

--------------------------------------------- 

Berit Jardevall  

 

 


