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Koloniföreningen Öster II
Lund
Möte: Föreningsstämma/årsmöte

Ref nr 4/2021

Datum: 2021 05 02
Plats: Digitalt via ZOOM
Närvarande:
Enligt bifogad närvaroförteckning. (Bilaga 1) 28 kolonister närvarande och 21 kolonier representerade.
§ 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 de kolonister som anmält sig att
deltaga digitalt via zoom. 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 Berit Jardevall (#40)
§ 5 Fråga om kallelse behörigen skett
Stämman beslöt att kallelsen till årsmötet behörigen skett.
§ 6 Styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen för 2020 med förtroendevalda och verksamhetsberättelse hade skickats ut till samtliga
kolonister på Öster II. Kristina Bosson (#17) ställde frågan om någon ville kommentera eller undrade över något.
Detsamma gjordes för ekonomin; resultatrapport 2020, balansrapport 2020 och budgetuppföljning 2020.
Stämman godkände styrelsens årsredovisning.
§ 7 Revisionsberättelse
Revisionsrapporten lästes upp av revisorn Susanne Grahn (#18). Revisorerna tillstyrkte att resultat- och
balansräkningen godkändes och att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020. (Bilaga 2)
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2020.
§ 9 Beslut om ersättning till styrelse och övriga uppdragshållare
Stämman beslöt att arvoden 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 100:-/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 2022 samt budget för 2021. 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,
Kristina Loo (#19) och Agneta Larsson (#1) omval på 2 år som styrelseledamöter, Amelie Bäck (#73) går upp från
suppleant till ordinarie ledamot på 2 år. Lars-Gösta Jardevall (#40) och Ulf Nilsson (#39) valda sedan tidigare som
styrelseledamöter på två år till 2022. Anna Assarsson (#38) från valberedningen föreslog Jenny Bergström Stålne
(#20) till nyval som suppleant. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.


Kristina Bosson (#17) vald till ordförande på 1 år till 2022



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



Kristina Loo (#19) ledamot omvald på 2 år till 2023



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



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



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



Jenny Bergström Stålne (#20) vald som suppleant på 1 år till 2022

§ 12 Val av revisor och revisorssuppleant


Till revisor valdes Susanne Grahn (#18) på 1 år till 2022.



Till revisorssuppleant omvaldes Helene Löfstedt (#35) på 1 år till 2022.

§ 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 2022 som sammankallande till valberedning.



Anna Assarsson (#38) valdes på 1 år till 2022.



Madeleine Brockova (#72) valdes på 1 år till 2022.

§ 15 Utseende av övriga uppdragshållare


Bengt-Åke Persson (#16) omvaldes som materialförvaltare tillika särskilt ansvarig för Österstampet på
1 år till 2022. Paul Grahn (#18) valdes som medhjälpare till materialförvaltaren på 1 år till 2022.



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


Inga motioner inkomna till årsmötet. Kristina Bosson (#17) påminde kolonisterna att i den röda boden
finns en brevlåda där alla kan lägga synpunkter. Brevlådan töms regelbundet inför styrelsemötena.
Synpunkter och frågor kan också mejlas till oster2lund@gmail.com
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§ 17 Styrelsens förslag till stadgeändring

§5

FÖRSLAG TILL ÄNDRIG
Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Till föreningens årsmöte
kallas alla medlemmar. Årsmötet ska hållas före juni månads utgång.
Information om årsmöte anslås senast sex veckor före mötet. Motioner ska
därefter vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet eller vid ett
senare tillfälle som styrelsen beslutar. Kallelse till årsmöte är skriftlig och sker
senast två veckor före mötet. Kallelsen innehåller datum, tid och plats för
årsmötet, dagordning som anger vilka ärenden som ska behandlas på mötet
samt motioner och verksamhetsberättelse.

Tidigare text i stadgarna:

Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Till föreningens årsmöte kallas alla
medlemmar. Kallelsen är skriftlig och sker senast två veckor före mötet. Kallelsen
innehåller datum, tid och plats för årsmötet samt en dagordning som anger vilka
ärenden som ska behandlas på mötet. Årsmötet ska hållas före juni månads utgång.
Motioner från medlemmarna ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en vecka
före årsmötet.
Samtliga kolonister röstade för en stadgeändring, ingen däremot.
Stämman beslutade antaga styrelsens förslag till stadgeändring. Förslaget ska godkännas på ytterligare ett
årsmöte.
§ 18 Bevakning av koloniområdet


På förra årsmötet den 26 september 2020 behandlades en motion om bevakning av koloniområdet via
Kroons bevakningstjänst. Vid röstning om ärendet var det fler röster för än emot att styrelsen skulle
fortsätta att undersöka kolonibevakning med Kroons bevakning.
Styrelsen upptäckte i efterhand att röstningen gjorts felaktigt eftersom alla handuppräckningar hade
räknats. Enligt stadgarna har varje koloni endast en röst.
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Inför dagens årsmöte hade Kristina Bosson (#17) gjort en undersökning av samtliga 17 koloniområden i
Lunds kommun angående bevakning. Endast två koloniområden angav att de har bevakning varav den
ena meddelade att de var tveksamma till att fortsätta, eftersom kolonisterna ansåg att bevakning var för
dyrt. Övriga koloniområden angav att de inte har bevakning på grund av kostnaden.
Kristina Bosson (#17) ställde därför åter frågan om bevakning på Öster II. Ingen av de närvarande
röstade för bevakning.
Stämman beslutade därför enhälligt att inte gå vidare med bevakning.

§ 19 Övrigt – information från styrelsen


Kristina Bosson (#17) uppmanade alla kolonister att hålla snyggt i gångarna utanför sina kolonier.
På grund av pandemin har vi inte haft arbetsdagar som vi brukar under 2020 och nu behövs det rensas
överallt med gemensam ansträngning. Styrelsen kommer att gå en rundvandring på området vid nästa
styrelsemöte.



Picknick-konsert Agneta Larsson (#1) informerade om en picknick med underhållning söndagen den 15
augusti kl 16.00 på ”gröningen” utanför toaletterna. Traveling John kommer då och spelar sina egna
låtar och berättar om sina reseäventyr i Sydamerika mm. Var och en tar med egen picknick, filt och
stolar. Vi samlas kl 1600. Musik ca 16.30. Styrelsen vill på detta sätt bidra med något trivsamt och har
lagt detta i sin budget eftersom mycket av våra andra trivselaktiviteter har utgått under pandemin.



Bilar på området Någon kolonist upplever att det körs för fort med bil inne på området. Detta bör
absolut undvikas! Bil ska användas så lite som möjligt inne på området och bör helst inte ske alls utan
endast för att köra in om man behöver lasta av och därefter omedelbart köras ut och parkeras i gatan.



Vändzonen mellan Öster 1 och Öster 2 ska ej heller användas som parkeringsplats annat än vid av- och
pålastning. Tekniska nämnden har klagat på att de ej kommer fram med sina bilar för att leverera jord
mm till områdena.



Äppelmustning har vi haft som trivselaktivitet i början av oktober under flera år. Om pandemin tillåter
kommer det eventuellt att åter ske i början av oktober 2021. Ha koll på anslagstavlor, Facebookgrupp
Öster II och hemsidan http://www.oster2.se



Vatten som stängs av och vatten som sätts på För ett par veckor sedan fick kommunen rycka ut på
grund av en kolonist som inte stängt sin kran inne i stugan. Kommunen klippte av slangen för att
undvika översvämning i kolonin. Var och en måste ha koll på kranarna i sin koloni. Kommunen brukar
stänga av vattnet innan det fryser på vid månadsskiftet oktober-november och sätter åter på vattnet i
början av april. Kranar i kolonistugor måste alltså öppnas på hösten och stängas på våren.

§ 20 Mötets avslutande
Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Vid protokollet

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

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

Agneta Larsson

Kristina Bosson
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Sekreterare

Justeras

--------------------------------------------Berit Jardevall
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