Protokoll
fört vid årsmöte den 10 maj 2014

Koloniföreningen Solhällan.
Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Thomas Gustavsson, Mira Necevska, Bo
Andersson, Eva Wikström och Ursula Kurkus
§ 1 Mötets
öppnande

Styrelsens ordförande Hanna Wallin förklarade mötet för öppnat och
hälsade alla välkomna. Hon tackade alla för engagemang för det
gångna året.

§ 2 Dagordningens
Godkännande

Dagordningen godkändes efter tillägg under övrigt.

§ 3 Fastställande av
röstlängd.

27 av 80 kolonier var representerade vid årsmötet vilket fastställdes
som röstlängd.

§ 4 Fråga om kallelse
behörigen skett

Kallelse ansågs av årsmötet vara behörigen skett.

§ 5 Val av mötets
ordförande,
sekreterare och
protokolljusterare
tillika rösträknare

Till mötesordförande valdes Hanna Wallin. (nr. 28)
Till mötessekreterare valdes Mira Necevska (nr. 33).
Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Tomas Gustavsson
(nr. 41) och Eva Magnusson (nr. 73)

§ 6 Årsberättelsens
godkännande

Årsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Ordföranden
Hanna Wallin riktade ett extra tack till de som slitit hårt med arbetet
med upprustningen av bodarna.

§ 7 Ekonomiska
berättelse

Ordföranden Hanna Wallin redogjorde för den ekonomiska berättelsen
för 2013 (se årsberättelsen). Budgeten för 2014 gicks igenom.

§ 8 Revisionsberättelsen

Föreningens revisor Christer Nilsson läste upp revisionsberättelsen
(bifogas) för 2013 som tillstyrkte att årsmötet fastställer resultat och
balansräkning för 2013 samt överföring av årets överskott i ny räkning.

§ 9 Beslut om
ansvarsfrihet för
styrelsen

Revisorerna tillstyrkte att årsmötet skulle bevilja styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
Revisionsberättelsen godkändes.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 10 Beslut om
ekonomisk
kompensation till
styrelsen och övriga
funktionärer

Styrelsens förslag om oförändrad ersättning till samtliga
styrelsemedlemmar och övriga funktioner beviljades av årsmötet.

§ 11 Fastställande av
budget och avgifter

§ 12 Val av
ordförande, kassör,
ledamöter,
suppleanter, revisor
samt
revisorsuppleant

Styrelsens förslag för oförändrade medlemsavgifter beviljades av
årsmötet och fortsätter vara 370kr/år.
·
·
·
·

Till ledamot på två år valdes Eva Wikström
Till ledamot på två år valdes Ursula Kurkus
Till suppleanter på ett år valdes Ulrika Öst (nr 61) och Eva
Alexanderson (nr.3)
Till revisorsuppleant på ett år valdes Mira Necevska (nr.33)

§ 13 Val av
flaggskötare

Till säsongsflaggskötare på ett år omvaldes Lars-Erik Nilsson (nr.37)

§ 14 Val av
valberedning

Till valberedningen omvaldes Claes Stålhammar och Balint Wagner på
ett år.

§ 15 Val av
kompostansvariga

Valberedningens förslag för kompostansvariga på ett år:
· Södra komposten - Thomas Johannesson (nr 22) och
Fahrad Hama (nr 53)
· Östra komposten – Bo Andersson (nr 70)
· Norra komposten – Ulf Wennberg (nr 48)
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16 Val till
trivselgruppen.

Till trivselgruppen på ett år valdes Margaretha Ståhlhammar (nr 24),
Laila Jönsson (nr 23), Jessica Carlzohn (nr 34)

§17 Val av
städkoordinator

Val av städkoordinatorer omvaldes Mira Necevska (nr 33) och Lena
Persson (nr 56)

§ 18 Inkomna
Motioner

§ 19 Framtidsplaner

Motion ska vara inlämnat till styrelsen senast 31/3 för att bli
behandlade på årsmötet. Inga motioner inkomna.
Inget nytt har hänt sedan politikermötet. Inget planförslag är lagt ännu.
I dagsläget råden en del oklara majoritetsförklaringar i fullmäktige och
bäst är att vänta in valet i höst. Föreningens står fast vid en tillfart från
Sandbyvägen. Ev kommer kontakt att tas med Vägverket för att få de
att överväga alternativet.
Inga större renoveringar eller planer finns för framtiden.

§ 20 Info från
Aktivitetsgruppen

Informerar om gruppens möten och vill bjuda in fler att delta i
aktivitetsgruppen. Aktuellt för dagen är ”öppen koloni” för utbyte av
kunskap och idéer. Framtidsplanen är att kunna bjuda in föreläsare och
ha plantbytardag. Datum för detta är inte fastställt.
De informerar om att hålla utkik på samtliga kontaktytor; hemsida,
facebook och anslagstavlorna.
En enkät delades och tid gavs att fylla i den på mötet. Syftet med den
är en inventering av vad man kan och vad man vill lära sig för att
längre fram kunna organisera aktiviteter inom olika intresseområden.
Fråga finns även om hur vi vill kommunicera med varann. Svaren
samlades inför sammanställning.

§ 21 Hemsidan

Domänet står just nu på Magnus Öst men kommer att övertas av
föreningen. På hemsidan kommer all information om vad som händer
att finnas. Den kommer att ha samma funktion som anslagstavlorna.
Det finns även en sluten facebookgrupp där man kan diskutera
kolonilivet. Balint påtalar att olika sätt har sina fördelar och att
facebook når snabbare ut
§ 22 Sommarfest

§ 21 Övriga ärenden

§ 22 Avslutning

Vid protokollet:

Årets sommarfest går av stapeln lördagen den 16 augusti som det har
utlysts om i Nyhetsbrev nr 1 - 2014. Mer information kring dagen
kommer längre fram.
· Kompostjord behövs. Ordförande kommer att kontakta
kommunen i frågan.
· Norra komposten, nya brädor behövs. Styrelsen informerar att
kommunen kommer att komma med nya komposter. Ordförande
kommer att hålla sig ajour med det.
· Problem med att hastigheten inte hålls påtalas och frågan kring
farthinder lyfts. Diskussion förs för och emot. Långsiktigt kan
det problemet komma att lösa sig beroende på hur det blir med
detaljplanen för området. För att lösa det problemet i dagläget
överlåts frågan åt styrelsen att diskutera den vidare. En alt är att
sätta upp fler skyltar.
· Synpunkter inkom kring skötseln av den, av kommunen ägda lott
nr 19, likaså nr 80. Ordförande kommer att uppmärksamma
kommunen kring de båda fallen av misskötsel.
Mötets ordförande avslutade mötet.

Protokolljusterare:

…………………………
Mira Necevska, nr 33

…………………………..
Tomas Gustavsson nr 41

………………………..
Eva Magnusson nr 73

