ÅRSMÖTE 26 maj 2018-05-29
Närvarande: Representanter för följande kolonier nr 1, 9, 13, 22, 24, 27, 28, 31, 35, 36, 40, 43, 44, 47,
48, 50, 53, 60, 70, 73 och 76
§1 Mötet öppnades
§2 Dagordningen fastställdes
§3 Röstlängden fastställdes. 21 olika kolonier hade representanter på mötet.
§4 Kallelsen hade skickats ut i tid.
§5 Som ordförande för mötet valdes Claes Stålhammar, sekreterare var Maria Runnerstam och som
protokolljusterare tillika rösträknare valdes Lill Dahlström och Björn Sjödén.
§6 Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.
§7 Den ekonomiska berättelsen godkändes.
§8 Revisionsberättelsen godkände 2017 års bokföring.
§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihewt.
§10 Det beslöts att den ekonomiska kompensationen för styrelse och funktionärer skulle vara
oförändrad.
§11 Det beslöts att medlemsavgiften skulle vara oförändrad.
§12 Årets styrelse består av följande personer:
Ordförande: Claes Stålhammar
Sekreterare: Maria Runnerstam
Kassör: Irina Cojocaru
Ledamöter: Eva Dessborn och Bias Lind
Suppleanter: Tom Appel, Bodil Nornendrake och Charlotte Wilander
§13 Mira Necevska fortsätter som revisorssuppleant.
§14 Mikael Wallin och Claes Stålhammar fortsätter som flaggskötare.
§15 Karin Wennberg och Hanna Wallin fortsätter som valberedning.
§16 Mira Necevska och Lena Persson fortsätter som städansvariga. Kompostansvariga är Ulf
Wennberg, Jan Gustavsson och Claes Stålhammar. Trivselgruppen består av Margareta Stålhammar
och Maj-Lis Bengtsson.

§17 Det är mycket bilkörning inom området. Alla som vågar ska säga ifrån.
§18 Om man har sin bil stående vid norra komposten på vardagar är det bra att lägga en lapp med
namn, telefonnummer och koloninummer ifall kommunen behöver komma till komposten.
§19 Lars-Erik Nilsson hade inkommit med ett brev med synpunkter. Dessa lästes upp men det
beslöts att det inte var punkter som tillhör styrelsens arbete. Styrelsen skriver ett brev till honom och
meddelar detta.
§20 Mira Necevska tog upp att man ska fylla komposterna uppåt och inte utåt.
§21 På hemsidan bör vi skriva att långtidsparkering inte är tillåtet. Dessutom hur man fyller en
kompost, att man inte ska köra för fort inom området samt att det är förbjudet att röka på toaletten.
§22 Mötet avslutades.
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