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Koloniföreningen Öster II                                 
Lund

Möte: Föreningsstämma/årsmöte                                                                                        Ref nr 3/2019
Datum: 2019-04-28
Plats: Österstampet, Öster II 
                                                                                                                                    
Närvarande:
Enligt bifogad närvaroförteckning.

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Föreningens ordförande, Kristina Bosson, 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 närvarolista 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 Kristina Bosson (#17). Till sekreterare för mötet
valdes Agneta Larsson (#1).

§ 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Thomas Larsson (#1).
 
§ 5 Fråga till stämman om kallelse behörigen skett
Mötet beslöt att kallelsen behörigen skett.

§ 6 Styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen, förtroendevalda under året och verksamhetsberättelse redogjorde Kristina Bosson
(#17) för. Kristina Loo (#19) redogjorde för balansräkning och resultaträkning. Information från LKC:s 
möten och förhandlingar inför det nya avtalet, som fortfarande pågår, redogjorde Lars-Gösta 
Jardevall (#40) för. Nya avtalet ska träda i kraft 1/1 2020. Mötet godkände styrelsens årsredovisning.

§ 7 Revisionsberättelse
Revisionsrapporten lästes upp av revisorssuppleant Helene Löfstedt (#35). Revisorn tillstyrkte att 
resultat- och balansräkningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. (Se bilaga 2)

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

§ 9 Beslut om ersättning till styrelse och övriga uppdragshållare 
Stämman beslöt att arvode till styrelse och övriga uppdragshållare utgår som tidigare med 999:-/ år.
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§ 10 Fastställande av budget och avgifter för verksamhetsåret
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2020 samt budget för 2019.  Mötet beslöt enligt 
styrelsens förslag.

§ 11 Val av föreningens ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens sammankallande Thomas Larsson (#1), och Johannes Edwardsson (#22) föreslog 
omval av Kristina Bosson (#17) som ordförande, Agneta Larsson (#1) och Kristina Loo (#19) omval 
som ordinarie ledamöter. Anna Gustafsson (#9) omval som suppleant, Ulf Nilsson (#39) nyval som 
suppleant. Följande personer föreslogs och Mötet beslöt i enlighet med valberedningens och 
stämmans förslag.

 Kristina Bosson (#17) vald till ordförande på 1 år till 2020
 Agneta Larsson (#1) ledamot omvald på 2 år till 2021 
 Kristina Loo (#19) ledamot omvald på 2 år till 2021
 Henrik Bard (#43) ledamot vald sen tidigare på 2 år till 2020
 Lars-Gösta Jardevall (#40) ledamot vald sen tidigare på 2 år till 2020
 Agnes Svärd (#27) ledamot vald sen tidigare på 2 år till 2020
 Anna Gustafsson (#9) omvald som suppleant på 1 år till 2020
 Ulf Nilsson (#39) nyval som suppleant på 1 år till 2020

§ 12 Val av revisor och revisorssuppleant
 Till revisor omvaldes Berth Lindelöf (#8) på 1 år till 2020.
 Till revisorssuppleant omvaldes Helene Löfstedt (#35) på 1 år till 2020.

§ 13 Val av ombud till LKC. 
 Lars-Gösta Jardevall (#40) omvaldes som ombud till LKC.

§ 14 Utseende av valberedning
 Thomas Larsson, (#1) omvaldes på 1 år till 2020 som sammankallande till valberedning. 

Johannes Edwardsson (#22) omvaldes på 1 år till 2020.

§ 15 Utseende av övriga uppdragshållare
 Bengt-Åke Persson (#16) valdes som materialförvaltare på 1 år till 2020. Hans Loo (#19) 

valdes som medhjälpare till materialförvaltare på 1 år till 2020.
 Mötet valde Bengt-Åke Persson (#22) tillsammans med Trivselgruppen som särskilt ansvarig 

för Österstampet. 
 Webbmaster för Öster2 är Kristina Loo (#19) och Lars-Gösta Jardevall (#40).
 Siggan Lamgren (#60) ny inköpsansvarig för toaletterna. Kristina Bosson (#17) ansvarar för att

toaletterna städas. Schema finns på handikapptoaletten. 
§ 16 Behandling av från medlemmar inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.
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§ 17 Styrelsen informerar om planerade aktiviteter under jubileumsåret.
Agneta Larsson (#1) informerade om vad styrelsen, trivselgruppen och jubileumsgruppen kommit 
fram till om hur vi ska fira Jubileumsåret. En liten broschyr om hur det hela ska gå till delades ut på 
arbetsdagen och årsmötet. Fler broschyrer kommer att finnas i en plastmapp på anslagstavlorna. 
Listor att intresseanmäla sig på inför jubileumsloppis och jubileumsfest finns hos Kristina Bosson i 
koloni nr 17. Sista dag för att anmäla sig och betala till jubileumsfesten är den 30 juni. Se broschyr.

19/5 Jubileumsloppis kl 10 österstampet. Växter, böcker, prylar mm. Intresseanmälan till 
oster2lund@gmail.com
En del av intäkterna går till jubileumsfesten.

14/6 Rundvandring kl 18. samling vid österstampet, grillning efteråt, var och en tar med till sig.
17/8 Jubileumsfest 
September eventuellt workshop
22/9 höstens arbetsdag kl 10-13
6/10 Äppelmustning och skördefest kl 10, plats gröningen vid toaletterna
24/11 glögg och ljusvandring kl 15

§ 18 Mötets avslutande
Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet Justeras

--------------------------------------------- ----------------------------------------------
Agneta Larsson Kristina Bosson
Sekreterare Ordförande

Justeras

---------------------------------------------                 
Thomas Larsson                                                 
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