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Möte: Föreningsstämma /årsmöte   Ref nr 1/2013 
Datum: 2013-05-12 
Plats: Österstampet, Öster II   Kopia till pärmarna i  
     bruna och röda stugorna 
 
Närvarande: 
Enligt bifogad närvaroförteckning. 
 
§ 1 Mötets öppnande samt fastställande av dagordning 
Ordföranden Harrieth Kristensson (koloni nr 71) öppnade mötet kl 13.00 och hälsade de 
närvarande välkomna. Mötet fastställde den utsända dagordningen. 
 
§ 2 Fastställande av närvaroförteckning tillika röstlängd 
Ordföranden lät cirkulera en närvaroförteckning, vilken finns som bilaga härtill. 
Närvaroförteckning tillika röstlängd fastställdes. 
 
§ 3 Val av ordförande och sekreterare vid mötet 
Till ordförande för mötet valdes Sven-Axel Månsson (koloni nr 32). Till sekreterare för mötet 
valdes Kristina Loo (koloni nr 19). 
 
§ 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare 
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Agneta Larsson (koloni nr 1) och Elisabeth 
Iregren (koloni nr 73). 
 
§ 5 Har kallelsen behörigen skett 
Mötet beslöt att kallelse behörigen skett. 
 
§ 6 Styrelsens årsredovisning  
Ordföranden informerade om att årsredovisningen fanns att tillgå under mötet. 
 
Årsredovisningen lästes till stora delar upp av styrelsemedlemmarna, som också gav 
kompletterande redogörelser och svarade på frågor i anslutning till redogörelsen. 
 
Materialförvaltare Jens Eriksson (koloni nr 31) redogjorde för underhållet och renoveringen av 
Österstampet, och namngav de som deltagit mest i byggandet: Bo Förander (koloni nr 44), 
Kjell Jeppsson (koloni nr 15) och honom själv. Det som återstår att göra är bland annat att riva 
västra gaveln, sätta in en ny dörr och sätta panel på norra väggen. Eventuellt kommer det att 
byggas ett innertak. Det finns även planer på att sätta upp en tavla på nämnda vägg över 
koloniområdet där medlemmarna kan bidra med ett foto från deras lott. Slutligen planerar man 
att sätta upp en central anslagstavla utanpå Österstampet som ska ersätta områdets samtliga 
anslagstavlor. Angående anslagstavlorna inflikade Jan Broel-Plater (koloni nr 34) att aktuell 
information alltid finns på hemsidan, www.oster2.se. 
 
Det diskuterades huruvida kommunen skulle ta bort det gamla eternittaket på Österstampet nu 
när det finns ett nytt plåttak. Det fattades inget beslut i frågan. 
 
När renoveringen är klar av Österstampet kommer medlemmarna att kunna hyra lokalen. 
Medlemmarna uppmanas kontakta styrelsen för framtida uthyrning och för att få tillgång till 
nyckel. Då det alltid finns en risk att hyra ut till utomstående berättade Jan Broel-Plater att 
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styrelsen beslutat att hyra ut lokalen en gång externt på prov. Därefter kan nytt beslut om 
uthyrning externt tas. 
 
Jens Eriksson påtalade att det varit problem med tömning av grenar och kompost och kommer 
att kontakta kommunen i detta ärende. 
 
Jens Eriksson meddelade att området under vintern fått besök av en hemlös som verkar ha fått 
en nyckel av någon på koloniområdet Solhällan. Den hemlöse ska ha tagit sig in på toaletten 
och satt igång elementet, men inte förstört något i övrigt. Inget beslut fattades i frågan.  
 
Mötesordföranden kommenterade den goda uppslutningen på arbetsdagen, att flera nya 
kolonister deltagit, och konstaterade att föreningen kommit en bra bit på väg att arbeta för 
större uppslutning, vilket diskuterats på tidigare möten. 
 
Kassör Susanne Grahn (koloni nr 18) föredrog resultat- och balansräkning. Den största 
kostnaden under 2012 stod Österstampet för: 18.693 kr. 2012 års resultat uppvisar ett 
underskott på 5004 kr, vilket man varit medveten om och kunnat ta från tidigare års överskott 
(ej 2011).  
 
Lars-Gösta Jardevall (koloni nr 40) undrade om städlistan för toaletterna är fullbokad, varpå 
ordf Harrieth Kristensson meddelade att fram till 29 september är alla veckor inbokade. 
 
Ordf Harrieth Kristensson tackade särskilt Trivselgruppen för en lyckad taklagsfest, den 5 maj, 
vilken även gick ihop sig ekonomiskt. 
 
Presentation av närvarande nya medlemmar: Henrik Baard, nybliven ägare av koloni nr 43, och 
Inger & Allan Berglund Petersen, ägare av koloni nr 6 sedan oktober 2012. De nya 
kolonisterna hälsades välkomna. 
 
Mötet beslöt att styrelsen skall vidta åtgärder baserade på vad som framkommit under 
diskussionen på årsmötet. 
 
Mötet godkände styrelsens årsredovisning. 
 
§ 7 Revisionsberättelse 
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. 
 
§ 8 Fråga om styrelsen beviljas ansvarsfrihet 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2012. 
 
§ 9 Beslut om ersättning till styrelse och övriga uppdraghållare 
Styrelsen föreslog att styrelsearvoden och arvode till övriga uppdraghållare inte skall höjas. En 
eventuell höjning kommer att diskuteras inom styrelsen tills nästa årsmöte. 
 
Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag. 
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§ 10 Fastställande av budget och avgifter för nästkommande år 
Styrelsens förslag till budget för 2014, som är identisk med 2013 års budget, kommenterades 
av kassören.  
 
Mötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till budget 2014. 
 
§ 11 Valberedningens förslag 
Valberedningens förslag föredrogs av Thomas Larsson (koloni nr 1).  
 
Avdelningen och mötet tackade avgående kassör Susanne Grahn med en stor applåd.  
 
Valberedningen föreslog följande sex ledamöter och två suppleanter: Ordförande Harrieth 
Kristensson år. Ordinarie styrelseledamot Jens Eriksson 2 år. Ordinarie styrelseledamot Bo 
Förander 1 år. Sekreterare Kristina Loo 1 år. Kassör Jan Broel-Plater 2 år. Suppleant Sven-
Axel Månsson 1 år.  
 
Vid efterlysning av ytterligare en suppleant bland mötesdeltagarna anmälde sig Henrik Baard 
som frivillig. 
 
§ 12 Val av föreningens ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter 
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 omvaldes Jens Eriksson (koloni nr 31). 
 

• Bo Förander (koloni nr 44) fortsätter sitt styrelseuppdrag som ordinarie 
styrelseledamot ett år till, enligt förra årets val. 

 
• Till sekreterare på 1 år nyvaldes Kristina Loo (koloni nr 19). 

 
• Till kassör på 2 år nyvaldes Jan Broel-Plater (koloni nr 34). 

 
• Till suppleant på 1 år nyvaldes Sven-Axel Månsson (koloni nr 32). 

 
• Till suppleant på 1 år nyvaldes Henrik Baard (koloni nr 43). 

 
§ 13 Val av revisor och revisorssuppleanter 
Till revisor och revisorssuppleant valdes: 

• Tove Rother (koloni nr 42) fortsätter som revisor, ett år till, enligt förra årets val. 
• Agneta Olsson (koloni nr 23) fortsätter som revisorssuppleant, fast frånvarande. 

 
§ 14 Val av ombud till LKC (Lunds Kolonisters Centralförening) 
Styrelsen föreslog att styrelsen inom sig utser ombud till Lunds Kolonisters Centralförening. 
Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag. 
 
§ 15 Utseende av övriga uppdragshållare  
Trivselgruppen, under ledning av Elisabeth Iregren, välkomnade alla att vara med. 
Jens Eriksson (koloni nr 31) omvaldes som materialförvaltare för 2 år. 
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§ 16 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. 
 
§ 17 Behandling av medlemmarnas motioner till årsmötet 
Inga motioner hade inkommit från medlemmarna.  
 
§ 18 Övriga ärenden 
Mötesdeltagare och styrelsen framförde följande: 

• Förslag på datum för höstens arbetsdag blev den 15 september.   
• Trivselgruppen anordnar två till arrangemang under året: halvdagsutflykt till äpplegård 

29/9, exempelvis Glorias äppelgård (föranmälan behövs); glöggfest den 24 november. 
• Föreningen anordnar en utflykt till Flyinge plantskola 1 juni (föranmälan behövs). 
• Avtackning av avgående kassör Susanne Grahn. Styrelsen meddelar att Susanne blir 

bjuden på styrelsens höstmiddag. 
• Jens Eriksson marknadsförde de skottkärror, taktegelpannor och den motorgräsklippare 

som är till salu. Det föreslogs att de saker som är till salu ska läggas upp på hemsidan. 
• Hans Loo föreslog ett knytkalas i början av juni, och kommer att sätta upp anslag. 
• En mötesdeltagare undrade när kommunen skulle leverera jord. Jens Eriksson 

förklarade att han påtalat detta för kommunen flera gånger utan resultat än så länge. 
• Mötesordföranden uppmanade mötesdeltagarna att inte lägga på för mycket singel på 

gången för framkomligheten skull. 
• På fråga från Tove Rother angående häcken kring området beslutade styrelsen att ta 

kontakt med kommunen angående klippning och eventuell nyplantering av häck. 
• Trivselgruppen kommer att diskutera firandet av föreningens 100-årsjubileum år 2019. 

 
§ 19 Mötets avslutande 
Mötesordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
------------------------------------------  ------------------------------------------ 
Kristina Loo    Harrieth Kristensson 
Sekreterare    Ordförande 
 
Justeras 
 
 
------------------------------------------  ----------------------------------------- 
Agneta Larsson   Elisabeth Iregren 
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Bilaga 1 
Närvaroförteckning 
 
 


