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Koloniföreningen Öster II                                 
Lund

Möte: Föreningsstämma/årsmöte                                                                                        Ref nr 5/2020
Datum: 2020 09 26
Plats: Gräsplanen vid toaletterna, Öster II. Utomhus pga Coronapandemin.
                                                                                                                                    
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
Närvaroförteckning upprättades genom att Kristina Bosson (#17) ropade upp samtliga koloninummer och 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 Maj-Britt Eriksson (#31)
 
§ 5 Fråga om kallelse behörigen skett
Stämman beslöt att kallelsen till årsmötet behörigen skett.

§ 6 Styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen för 2019 med förtroendevalda och verksamhetsberättelse redogjorde Kristina Bosson (#17) 
för. Kristina Loo (#19) redogjorde för balansräkning och resultaträkning. 
Stämman godkände styrelsens årsredovisning. 

§ 7 Revisionsberättelse
Revisionsrapporten lästes upp av Kristina Loo (#19) då ingen av revisorerna var närvarande. Revisorerna hade 
tillstyrkt att resultat- och balansräkningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

§ 9 Beslut om ersättning till styrelse och övriga uppdragshållare 
Stämman beslöt att arvode till styrelsens ordförande, sekreterare och kassör utgår som tidigare med 999:-/ år. 
Övriga styrelseledamöter arvoderas som tidigare med 500:-/år och revisor med 100:-/år. Förslag att även 
styrelsesuppleanter ska arvoderas med 500:-/år godkändes av stämman.
Materialförvaltare arvoderas som tidigare med 999:-/ år.
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§ 10 Fastställande av budget och avgifter för verksamhetsåret
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för 2021 samt budget för 2020.  Stämman beslöt enligt styrelsens 
förslag. 

§ 11 Val av föreningens ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens sammankallande Thomas Larsson (#1), föreslog omval av Kristina Bosson (#17) som 
ordförande, Lars-Gösta Jardevall (#40) omval som ordinarie ledamot, Ulf Nilsson (#39) nyval som ordinarie 
ledamot, Amelie Bäck (#73) nyval som suppleant. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

 Kristina Bosson (#17) vald till ordförande på 1 år till 2021

 Agneta Larsson (#1) ledamot vald sedan tidigare på 2 år till 2021 

 Kristina Loo (#19) ledamot vald sedan tidigare på 2 år till 2021

 Lars-Gösta Jardevall (#40) ledamot omvald på 2 år till 2022

 Ulf Nilsson (#39) ledamot vald på 2 år till 2022

 Amelie Bäck (#73) suppleant vald på 1 år till 2021

§ 12 Val av revisor och revisorssuppleant

 Till revisor valdes Susanne Grahn (#18) på 1 år till 2021.

 Till revisorssuppleant omvaldes Helene Löfstedt (#35) på 1 år till 2021.

§ 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 2021 som sammankallande till valberedning.

 Anna Assarsson (#38) valdes på 1 år till 2021.

§ 15 Utseende av övriga uppdragshållare

 Bengt-Åke Persson (#16) omvaldes som materialförvaltare tillika särskilt ansvarig för Österstampet på 
1 år till 2021. Hans Loo (#19) omvaldes som medhjälpare till materialförvaltaren på 1 år till 2021.

 Webbmaster för Öster II är Kristina Loo (#19) och Lars-Gösta Jardevall (#40).

 Siggan Lamgren (#60) är inköpsansvarig för toaletterna. Kristina Bosson (#17) ansvarar för att 
toaletterna städas.

§ 16 Behandling av medlemmars motioner till årsmötet.
 Motion från Bengt-Åke Persson (#16) angående vakthållning av Kroon Security Bevakar. 

(Bilaga 2) Bengt-Åke Persson redogjorde för hur bevakningen utförs. 

”En rond per dygn (7 ronder/vecka) mellan kl 22.00 och 06.00. Rondtiderna varieras inom ovanstående 

tidsram för att ge så stor bredd som möjligt. Märkt rondbil körs fram till västra grindarna, väktaren går in på 

koloniområdet och går runt hela området genom att följa gångarna. Stugorna belyses med ficklampa, toalett 

och redskapsskjul kontrolleras, grindar kontrolleras och låses om de är olåsta efter klockan 20.00.
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Allt onormalt samt alla åtgärder av väktaren rapporteras till kontaktpersoner via mail. Grindar och staket 

skyltas med Kroon Securitys bevakningsskyltar.” 

Kostnad för medlemmarna beräknas till ca 31:-/månad. Diskussion om motionen fördes. Vid stämman 
röstade 16 medlemmar för och 10 emot förslaget. Styrelsen behandlar ärendet vid nästa styrelsemöte. 

§ 17 Övrigt och information från styrelsen

 Parkslide. Försök inte gräva upp denna invasiva art utan klipp ner den istället! Bild på parkslide läggs 
upp på föreningens Facebooksida Öster II och hemsida www.oster2.se  Enligt Bo Förander (#44) ligger 
det en arbetsorder hos kommunen att undersöka hur det ser ut hos oss.

 Kommunen gör nya inmätningar av kolonilotter från luften. Får ni höjd arrendeavgift för att fler 
kvadratmetrar uppmätts så hör av er till Kristina Bosson (#17) och LKC.

 Instagramkonto. Andreas Svensson (#9) och Anna Assarsson (#38) tar foton och skriver på 
instagramkontot oster2lund. Kika gärna på deras fina inlägg!

 Synpunkter på olika saker framfördes, t ex skottkärrornas fördelning mellan redskapsbodarna, dålig 
skyltning vid komposterna mm. Medlemmarna uppmanas framföra åsikter och synpunkter i brevlådan 
i röda redskapsboden och på föreningens Facebooksida Öster II.

 Toastädning. Ärendet har behandlats på tidigare styrelsemöte, då Siggan och Patrick Lamgren (#60) 
föreslog att ersättning för städning av toaletterna inte ska utgå utan varje kolonist istället tilldelas en 
veckas städning. Styrelsen beslöt vid styrelsemötet att inte ändra nuvarande rutin med ersättning,
med hänvisning till att det fungerar bra idag.

 El. Therese Hefvelind (#67) arbetar på Kraftringen och meddelar att hon kan vara till hjälp om någon vill 
dra in el till sin koloni.

 Allmän koloniskötsel. Då vi i år inte haft några arbetsdagar p g a Coronapandemin påminns alla 
kolonister att hålla snyggt i gångarna och i kolonierna. Följ kommunens regler om höjd på häckar, 
utväxande grenar över staket, rensning av gångar mm.

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

Vid protokollet Justeras

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

Justeras

---------------------------------------------                 
Maj-Britt Eriksson                                                

http://www.oster2.se/

