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Datum

2012-03-15
Slag av sammanträde

Årsmöte Koloniträdgårdsföreningen Skarpnäck
Plats

Bagarmossens Folkets Hus
Sekreterare

Ingvar Högström
Protokolljusterare

Lennart Jäderqvist och Börje Hård
Styrelsens ordförande Örjan Sjödin hälsade de närvarande
välkomna samt förklarade årsmötet 2012 för öppnat. Kallelse
hade utsänts den 16 januari 2012.

§ 1 Mötets öppnande
samt fråga om kallelse
skett enligt stadgarna

Årsmötet beslutade
att kallelse skett enligt stadgarna
Årsmötet beslutade
att den förteckning som upprättats vid inträdet till
sammanträdeslokalen skulle gälla som röstlängd. Listan upptar 107
medlemmar varav 2 med fullmakt. (Bilaga 1.)
att fastställa och godkänna den föreslagna dagordningen

§ 2 Fastställande
av röstlängd och
dagordning

Årsmötet beslutade
att utse Helena Westerling till ordförande för årsmötet.

§ 3 Val av
ordförande för
årsmötet

Årsmötet beslutade
att utse Ingvar Högström till protokollförare för mötet.

§ 4 Val av
protokollförare
för mötet

Årsmötet beslutade
att utse Lennart Jäderqvist och Börje Hård till
protokollsjusterare och rösträknare för mötet.

§ 5 Val av två
protokolljusterare
tillika rösträknare

Förvaltningsberättelsen genomgicks med möjlighet att ställa frågor.

§ 6 Styrelsens
verksamhetsberättelse

Årsmötet beslutade
att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till
handlingarna.
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Årsmötet beslutade
att fastställa resultat- och balansräkning enligt vad som framgår
av förvaltningsberättelsen.

§ 7 Fastställande av
resultat- och
balansräkning

Revisor Björn Runemar föredrog revisorernas berättelse för det
gångna verksamhetsåret.

§ 8 Revisorernas
berättelse

Årsmötet beslutade
att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
Årsmötet beslutade
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§ 9 Fråga om
ansvarsfrihet för
styrelsen

Årsmötet beslutade
att årets resultat 17.801 kronor och det ansamlade resultatet
1.797.910 kronor, totalt 1.815.711 kronor överförs i ny räkning.

§ 10 Beslut med
anledning av resultat
enligt balansräkningen

Motion och förslag (bil. 2)
Inlämnad av Gudrun Fors, lott 533.
Föreslås att bommar sätts upp vid samtliga infarter till
koloniområdet.

§ 11 Behandling av
motioner

Styrelsen föreslår
att motionen i sin helhet överlämnas till den Trafik- och miljögrupp
som finns utsedd samt
att motionen därmed är besvarad.
Ett antal inlägg för eller emot gjordes i anledning av motionen.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag
Styrelsen har beslutat att göra en översyn av trafik- och parkeringssituationen inom koloniområdet med hjälp av ett rådslag. (Bil 3).
Lennart Arkelid framhöll att de problem som identifierats
är underhållet av vägarna, att bilarna kör för fort samt
dammproblem.
Ett rådslag skall genomföras genom träffar med områdesansvariga
samt vid medlemsmöte. Alla medlemmar är naturligtvis välkomna
att komma med förslag och synpunkter.
Arbetsgruppen skall sedan upprätta ett förslag som behandlas vid
en extrastämma i samband med sommarmötet.
Lennart meddelade också att trafikräkning och hastighetskontroller
kommer att genomföras.
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Föreslogs att arvoden skulle utgå oförändrat i förhållande till
föregående år.
Årsmötet beslutade
att arvoden skall utgå enligt förslag.

§12 Fastställande av
arvoden till styrelseledamöter, revisorer och
suppleanter

Ordföranden redovisade det utsända förslaget till budget för 2012.
Lennart Arkelid påpekade att vattenförbrukningen ökat med 40%
mellan 2011 och 2012 och manade till sparsamhet.
Föreslogs oförändrad avgift.

§ 13 Framläggande av
budgetförslag och fastställande av avgifter

Årsmötet beslutade
att fastställa styrelsens förslag till budget och avgifter
Valberedningen föreslog att ersättarna till styrelsen minskas från 5
till 3.

§ 14 Beslut om antalet
ledamöter i styrelsen

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag

Valberedningen föreslog att till kassör på två år välja Anne-Marie
Frid, nyval, att till styrelseledamöter på två år välja Thomas
Flygare, omval, Lennart Engstrand, nyval (tidigare ersättare)
samt Nina Mark, nyval.

§ 15 Val av 4 ledamöter
på två år

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag
Valberedningen föreslog omval av Lars Andersson och Lennart¨
Arkelid samt nyval av Maria Persbo

§ 16 Val av ersättare i
styrelsen på ett år

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag
Valberedningen föreslog att omvälja Björn Runemar och Susanne
Larsson till revisorer på ett år.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
Valberedningen föreslog att omvälja Ingvar Högström och Mats
Mattson till revisorsersättare.
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag

§ 17 Val av revisorer
och ersättare
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Föreslogs att omvälja på Christina Andersson och Gun Hedén
samt att nyvälja Berit Sjöberg och Sten Persson.

§ 18 Val av valberedning

Årsmötet beslutade enligt förslaget.
Till sammankallande utsågs Christina Andersson.
Inger Sahlin, sammankallande i studiegruppen, informerade om
gruppens verksamhet,
Ställdes frågor om renovering av dusch och bastu.
Byggnadsansvarige Thomas Flygare svarade att under 2012
prioriteras ombyggnad av elinstallationer i klubbhuset och rivning
och återuppbyggnad av uthus nr 8. Om ekonomin tillåter kan
arbete med dusch och bastu starta under hösten 2012 eller våren
2013, eventuellt i etapper.
Lennart Arkelid meddelade att samtliga uthus av staden nu
överförts till föreningen. Skrivelse har tillställts
stadsdelsförvaltningen om att bekosta rivning och återuppbyggnad
av uthus 8. Svar har ännu inte inkommit.
Ordföranden Örjan Sjödin tackade avgående förtroendevalda
för fina insatser under deras mandattid.
Årsmötesordföranden tackade för ett väl genomfört årsmöte och
förklarade detsamma för avslutat.

Vid protokollet:

Ingvar Högström

Justeras:

Helena Westerling

Lennart Jäderqvist

Börje Hård

§ 19 Övriga frågor

§ 20 Avslutning

PROTOKOLL
Datum

2012-03-15

5(4)

PROTOKOLL
Datum

2012-03-15

6(4)

PROTOKOLL
Datum

2012-03-15

7(4)

PROTOKOLL
Datum

2012-03-15

8(4)

PROTOKOLL
Datum

2012-03-15

9(4)

