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Koloniföreningen Öster II                                  
Lund 
 
Möte: Föreningsstämma/årsmöte                                                                                        Ref nr 3/2016 

Datum: 2016-05-14 

Plats: Österstampet, Öster II                                                                                                                                     

Kopia till pärmen i bruna boden 

 

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, 

anslagits på områdets grindar och publicerats på föreningens hemsida. 

 

§ 2 Fastställande av närvaroförteckning tillika röstlängd 

Närvaroförteckning upprättades genom att en lista på vilken de närvarande tecknade sig. 

 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för stämman 

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

valdes Agneta Larsson (koloni #1). 

 

§ 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

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

  

§ 5 Fråga till stämman om kallelse behörigen skett 

Mötet beslöt att kallelse behörigen skett. 

 

§ 6 Styrelsens årsredovisning 

Årsredovisningen (förvaltningsberättelsen), vilken Agneta Larsson berättade om, samt balansräkning 

och resultaträkning, vilka Stina Loo redogjorde för, delades ut under mötet. Information från LKC:s 

olika möten redogjorde Lars-Gösta Jardevall för. Mötet godkände styrelsens årsredovisning. 

 

§ 7 Revisionsrapport 

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

balansräkningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2015. 

 

§ 9 Fastställande av budget och avgifter för verksamhetsåret 

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2017. Mötet beslöt enligt styrelsens förslag. 
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§ 10 Val av föreningens ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningens förslag föredrogs av Thomas Larsson (koloni #1). Valberedningen består 

därutöver av Elisabeth Iregren (koloni #73) och Mirtha Robert (koloni # 70). 

 

 Sven-Axel Månsson (koloni #30): ordförande omval på 1 år 

 Agneta Larsson (koloni #1): sekreterare vald tidigare till 2017 

 Stina Loo (koloni #19): kassör vald tidigare till 2017 

 Henrik Bard (koloni #43): omval på 2 år till 2018 

 Inger Berglund Petersén (koloni #6): ledamot vald tidigare till 2017 

 Lars-Gösta Jardevall (koloni #40): suppleant omval på 1 år 

 Tommy Klamborn (#41): nyval av ledamot på 2 år till 2018:  

 Annette Lindelöf (#4): nyval av suppleant på 1 år till 2017:  

Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag. 

 

§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant 

 Enligt föregående årsmöte kvarstår Kristina Bosson (koloni #17) som revisor i 1 år. 

 Till revisorssuppleant utsåg årsmötet följande: 

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

 

§ 12 Val av ombud till LKC.  

Punkten ströks då vi inte har något ombud från Öster II. Sven-Axel Månsson (#30) är med på 

ordförandemötena, suppleant Agneta Larsson (#1). Lars-Gösta Jardevall är styrelsesuppleant i LKC. 

§ 13 Utseende av valberedning 

Thomas Larsson, Elisabeth Iregren (koloni #73) och Mirtha Robert (koloni #70) omvaldes som 

valberedning med Thomas Larsson som sammankallande. 

 

§ 14 Utseende av övriga uppdragshållare 

 Hans Loo (koloni #19) nyvaldes som materialförvaltare på 1 år. 

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

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

 Harrieth Kristensson (koloni #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 Stina Loo att de som vill ha 200 kr för sin 

städvecka får lämna kontonummer till henne, då arvodet numera överförs till bankkonto. 

 

§ 15 Behandling av från medlemmar inkomna motioner 

Till mötet hade en motion inkommit från Stina Loo (koloni #19). För att undvika att göra föreningen 

skyldig till att betala in arbetsgivaravgift och skatt till Skatteverket för de förtroendevaldas arvoden 

föreslår Stina att vi sänker alla arvoden som är på 1000 kr, och högre, till 999 kr.  Enligt tidigare beslut 

arvoderas ordförande, kassör och  sekreterare 1500 kr var och materialförvaltaren 2000 kr. Mötet 

beslutade i enlighet med förslaget. 
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§ 16 Trivselgruppens aktiviteter under verksamhetsåret 

Agneta Larsson, representant för Trivselgruppen, berättade om aktiviteterna under förra året: 

växtloppis, då vi hade representanter med från rossällskapet; öppen kolonidag; den årligen 

återkommande glöggfesten då Sax-Dax spelade. Populärt förra året var kräftfesten i augusti. Håll 

utkik på grindar, anslagstavlor och på hemsidan efter 2016 års aktiviteter.  

 

§ 17 Övriga ärenden 

 Slamtanksproblem. Det larmar på toaletten och vatten svämmar över i Äppelgången på 

vintern. Jens (#31) och Hans (#19) har skrivit till kommunen om detta. Dagvattendränering – 

finns det? Om någon hör ljud från toaletterna uppmanas de prata med Jens eller Hans. 

 Råttor och kaniner. Sven-Axel har varit i kontakt med miljöinspektör Fredrik Martinsson 

angående råttor. Det är varje kolonists ansvar att se till att ”hålla rent runt sitt hus” och ”ta 

bort allt löst skit” som ligger där råttorna kan bosätta sig. Kontakta eget försäkringsbolag 

angående skadedjursförsäkring eller köp en fälla. Jens påpekade dock att man bör vara 

försiktig med placeringen av fällan så inte småfåglar råkar komma i vägen för den. Angående 

kaniner kommer Markus Wallenås, jordbruksförvaltare på kommunen, se till att 

kaninstammen minskar. 

 Skottkärror. Synpunkter på trasiga skottkärror som ibland varken har hjul eller är pumpade. 

Sven-Axel redogjorde för att det är inte styrelsens arbete att se till att det finns fungerande 

skottkärror; det är något som hänger kvar sedan tidigare. Jens sa att under arbetsdagen efter 

årsmötet ska allt gammalt sorteras ut från bodarna och köras till tippen.  

 Info kring arbetsdag. Bl.a ska kartor a la Berit Jardevalls målning sättas ut på området. 

 

§ 18 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse, för ett trevligt möte och förklarade mötet 

för avslutat. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

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

Agneta Larsson  Sven-Axel Månsson 

Sekreterare   Ordförande 

 

Justeras 

 

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

Berit Jardevall  

 

Bilaga 1 

Närvaroförteckning 


