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Möte: Föreningsstämma /årsmöte   Ref nr 1/2012 

Datum: 2012-04-29 

Plats: Österstampet, Öster II   Kopia till pärmarna i  

     bruna och röda stugorna 

 

Närvarande: 

Enligt bifogad närvaroförteckning. 

 

§ 1 Mötets öppnande samt fastställande av dagordning 

Ordföranden öppnade mötet kl 10.00 och hälsade de närvarande välkomna. De närvarande 

styrelsemedlemmarna presenterade sig för mötesdeltagarna. Mötet fastställde den utsända 

dagordningen. 

 

§ 2 Faststallande av närvaroförteckning tillika röstlängd 

Närvaroförteckning upprättades genom upprop. 

 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare vid mötet 
Till ordförande för mötet valdes Harrieth Kristensson (koloni nr 71). Till sekreterare för mötet 

valdes Lars-Gösta Jardevall (koloni nr 40)l. 

 

§ 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Bo Förander (koloni nr 44) och Elisabeth 

Iregren (koloni nr 73). 

 

§ 5 Fråga om kallelse behörigen skett 

Mötet beslöt att kallelse behörigen skett. 

 

§ 6 Styrelsens årsredovisning  

Ordföranden informerade om att årsredovisningen delades ut under mötet samt att den varit 

tillgänglig på föreningens webbplats. 

 

Årsredovisningen lästes till stora delar upp av styrelsemedlemmarna, som också gav 

kompletterande redogörelser och svarade på frågor i anslutning till redogörelsen. 

 

Vice ordf Andreas Håkansson (koloni nr 20) redovisade statistik över deltagandet i 

arbetsdagarna. Det faktum att många kolonier inte är representerade på arbetsdagarna väckte 

stor uppmärksamhet och debatterades livligt. Bl a föreslogs att styrelsen skall skriva brev till 

dem som inte varit med på någon arbetsdag under den studerade perioden. I brevet skall 

påpekas att det är en skyldighet att delta i arbetsdagarna. Utdrag ur föreningsavtalet, som visar 

på skyldigheten, bör sändas med i brevet. Det föreslogs även att styrelsen skall gå ut med en 

enkät för att få reda på varför de som inte deltar inte gör det. Även idéer om att de som inte 

deltar skall debiteras fördes fram. 

 

Mötet beslöt att styrelsen skall vidta åtgärder baserade på vad som framkommit under 

diskussionen på årsmötet. 

 

Mötet godkände styrelsens årsredovisning. 
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§ 7 Revisorns berättelse 

Revisionsrapporten lästes upp av revisorn Tove Rother (koloni nr 42). Revisorerna har funnit 

att räkenskaperna är i mycket god ordning och revisionen har inte gett anledning till någon 

anmärkning 

 

Revisorerna tillstyrkte därför att resultat- och balansräkningen godkänns och att styrelsen 

beviljas ansvarsfrihet. 

 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2011. 

 

§ 9 Beslut om ersättning till styrelse och övriga uppdraghållare 

Styrelsen föreslog att styrelsen inom sig fördelar ersättningar för 2012 inom ramen för den 

budget som fastställdes av extra stämman i augusti 2011. 

 

Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag. 

 

§ 10 Fastställande av budget och avgifter för nästkommande år 

Styrelsen föreslog att budget och avgifter för 2013 behandlas och beslutas på en extrastämma 

på sensommaren/hösten 2012. 

 

Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag. 

 

§ 11 Val av föreningens ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningens förslag föredrogs av Agneta Olsson (koloni nr 23). Mötet beslöt i enlighet 

med valberedningens förslag enligt följande: 

 

 Till ordförande på 1 år omvaldes Harrieth Kristensson (koloni nr 71). 

 

 Till ordinarie styrelseledamot på 2 år, efter Lars-Gösta Jardevall som avsagt sig omval, 

valdes Bo Förander (koloni nr 44). 

 

 Till ordinarie styrelseledamot på 2 år omvaldes Ann-Cathrine Berggren (koloni nr 

43). 

 

 Till suppleant på 2 år omvaldes Mirtha Robert (koloni nr 70). 

 

 Jenny Sundewall (koloni nr 26), som föregående årsmöte valdes till suppleant i 2 år, har 

flyttat från Lund och sålt sin koloni. I fyllnadsvalet efter henne valdes som suppleant på 

1 år Jan Broel-Plater (koloni nr 34). 

 

§ 12 Val av revisor och revisorssuppleant 

Till revisor och revisorssuppleant valdes: 

 Tove Rother (koloni nr 42) omvaldes till revisor för 2 år 

 Agneta Olsson (koloni nr 23) omvaldes till revisorssuppleant för ett år. 

 

§ 13 Val av ombud till Lunds Kolonisters Centralförening (LKC) 

Styrelsen föreslog att styrelsen inom sig utser ombud till Lunds Kolonisters Centralförening 

(LKC). 
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Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag. 

 

§ 14 Utseende av valberedning 

Thomas Larsson (koloni nr 1), Elisabeth Iregren (koloni nr 73) och Agneta Olsson (koloni nr 

23) omvaldes som valberedning med Thomas Larsson som sammankallande. 

 

§ 15 Utseende av övriga uppdragshållare 

Jens Eriksson (koloni nr 31) omvaldes som materialförvaltare för ett år. 

 

§ 16 Behandling av medlemmarnas motioner till årsmötet 

Inga motioner hade inkommit från medlemmarna.  

 

§ 17 Behandling av styrelsens ärenden som hänskjutits till årsmötet 

I § 6 Styrelsens årsredovisning behandlades styrelsens synpunkter på deltagandet i 

arbetsdagarna. Något annat ärende förelåg inte. 

 

§ 18 Övriga ärenden 

Mötesdeltagare framförde att 

 Anslagstavlorna skall hållas rensade från icke aktuella dokument 

 Kranen på handfatet på en av toaletterna läcker. 

 

§ 19 Mötets avslutande 

Ordföranden avtackade avgående styrelseledamoten Lars-Gösta Jardevall samt tackade 

mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

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

Lars-Gösta Jardevall   Harrieth Kristensson 

Sekreterare    Ordförande 

 

Justeras 

 

 

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

Bo Förander    Elisabeth Iregren 
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Bilaga 1 

Närvaroförteckning 

 

 


