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Koloniföreningen Öster II                                 
Lund

Möte: Föreningsstämma/årsmöte                                                                                        Ref nr 3/2022
Datum: 2022 8 maj
Plats: Österstampet

                                                                                                                                    

Närvarande:
Enligt bifogad närvaroförteckning.

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Föreningens ordförande, Kristina Bosson, (#17), öppnade årsmötet och hälsade de närvarande
välkomna. Stämman fastställde den tidigare utskickade dagordningen.

§ 2 Fastställande av närvarolista tillika röstlängd
De närvarande antecknades på en närvarolista. (Bilaga1)

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för stämman
Till ordförande för mötet valdes Kristina Bosson (#17) och till sekreterare för mötet valdes Agneta Larsson (#1).

§ 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Inger Petersen (#6) och Maria Johnsson (#63)

 

§ 5 Fråga om kallelse behörigen skett
Stämman beslöt att kallelsen till årsmötet behörigen skett.

§ 6 Styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen för 2021 med förtroendevalda och verksamhetsberättelse hade skickats ut till samtliga 
kolonister på Öster 2. Kristina Bosson (#17) ställde frågan om någon ville kommentera eller undrade över något. 
Detsamma gjordes för Ekonomin; resultatrapport 2021, balansrapport 2021 och budgetuppföljning 2021. 
Stämman godkände styrelsens årsredovisning. 

§ 7 Revisionsberättelse
Revisionsrapporten lästes upp av revisorn Susanne Johnsson Grahn (#18) Revisorerna hade tillstyrkt att resultat- 
och balansräkningen godkänts och att styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

§ 9 Beslut om ersättning till styrelse och övriga uppdragshållare 
Stämman beslöt att arvode är oförändrat för styrelsens ordförande, sekreterare och kassör och utgår som 
tidigare med 999:-/ år. Övriga styrelseledamöter arvoderas som tidigare med 500:-/år och revisor med 500:-/år. 
Styrelsesuppleanter ska arvoderas med 500:-/år. Materialförvaltare arvoderas som tidigare med 999:-/ år.
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§ 10 Fastställande av budget och avgifter för verksamhetsåret
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2023 samt budget för 2022.  Stämman beslöt enligt styrelsens 
förslag. 

§ 11 Val av föreningens ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens sammankallande Thomas Larsson (#1), föreslog Ulf Nilsson (#39) som ordförande på 1 år till 
2023, Lars-Gösta Jardevall och Jenny Bergström Stålne som styrelseledamöter på 2 år till 2024, Agneta Larsson 
(#1) och Amelie Bäck (#73) valda sedan tidigare till 2023, Maria Johnsson (#63) som suppleant på 1 år till 2023. 
Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

 Ulf Nilsson (#39) vald till ordförande på 1 år till 2023

 Lars-Gösta Jardevall (#40) ledamot vald på 2 år till 2024

 Jenny Bergström Stålne (#20) ledamot vald på 2 år till 2024

 Agneta Larsson (#1) ledamot vald på 2 år till 2023 

 Amelie Bäck (#73) ledamot, vald på 2 år till 2023

 Maria Johnsson (#63) vald som suppleant på 1 år till 2023

§ 12 Val av revisor och revisorssuppleant

 Till revisor valdes Susanne Grahn (#18) på 1 år till 2023.

 Till revisorssuppleant valdes Madeleine Brockova (#72) på 1 år till 2023.

§ 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 2023 som sammankallande till valberedning.

 Anna Assarsson (#38) valdes på 1 år till 2023.

 Bo Förander (#44) valdes på 1 år till 2023.

§ 15 Utseende av övriga uppdragshållare

 Materialförvaltare Stefan Andersson (#24) och Nils-Arne Åkesson (#27) valdes på 1 år till 2023.

§ 16 Behandling av medlemmars motioner till årsmötet

 En motion inkommen till årsmötet från Maj-Britt och Jens Eriksson (#31). 

1. Renovering av Österstampet, läcka från taket, översyn av fönster
2. Renovering av vita boden, ruttna väggar

Vi ska renovera tak och fönster på Österstampet. Satsar på höstarbetsdagen för renovering av fönster 
men det behövs underhållas vid fler tillfällen. Vi startar upp en snickargrupp och börjar ta hand om 
dessa uppgifter. Medlemmar blir Ulf Nilsson (#39), materialförvaltarna Stefan Andersson (#24) och Nils-
Arne Åkesson (#27), Bo Förander (#44) samt Paul Grahn (#18) kan tänka sig hjälpa till. De ska också ta 
hand om panelen på vita boden. 
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§ 17 Övrigt – information från styrelsen

 Vattnet kopplas på ca 1 april.

 Hemsidan fungerar igen oster2.se

 Facebookgrupp finns under namnet Öster II 

 Vill du komma i kontakt med styrelsen kan du mejla till oster2lund@gmail.com

 Utställningen från 100 års jubileet kommer att visas i Österstampet under sensommaren.
§ 20 Mötets avslutande
Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

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

Justeras

---------------------------------------------                 ---------------------------------------------------
Inger Petersen                                                    Maria Johansson

mailto:oster2lund@gmail.com

