Protokoll
fört vid årsmöte den 30 maj 2015
Koloniföreningen Solhällan.
Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva
Alexandersson

§ 1 Mötets
öppnande

§ 2 Dagordningen

§ 3 Fastställande av röstlängd.

§ 4 Fråga om kallelse behörigen skett

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

§ 6 Godkännande av årsberättelsen

§ 7 Ekonomisk berättelse

Styrelsens ordförande Hanna Wallin
förklarade mötet öppnat och hälsade alla
välkomna.

Föreliggande förslag till dagordning.

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

Kallelse ansågs av årsmötet behörigen
utskickat.

Till mötesordförande valdes Hanna Wallin.
(nr. 28)
Till mötessekreterare valdes Tomas
Gustavsson (nr. 41).
Till protokolljusterare och tillika rösträknare
valdes Mira Necevska (nr. 33) och Bodil
Hansson (nr. 42)

Årsberättelsen föredrogs av Hanna Wallin,
godkändes och lades till handlingarna.

Stefan Carlzohn, föreningens kassör,
redogjorde för den ekonomiska berättelsen
för 2014. Under året har inte några större
investeringar gjorts. Utgifter och intäkter har
i stort sett balanserat varandra, 33 000:respektive 34 000:-Med tanke på att inga
investeringar gjorts kan det erfordras en
ökning av medlemsavgiften framöver, men

styrelsen föreslog inte någon höjning för det
kommande året. Budgetförslag för 2014
gicks igenom. I budgetförslaget uppgår
intäkterna till 29 000:- och utgifterna till
27 500:Årsmötet beslutade godkänna den
ekonomiska berättelsen.

§ 8 Revisionsberättelsen

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Föreningens revisor Christer Nilsson
föredrog revisionsberättelsen för 2014.
Revisorerna föreslog att årsmötet fastställer
resultat och balansräkning för 2014 samt att
årets överskott överförs i ny räkning, i
enlighet med förslag i årsredovisningen.
Revisionsberättelsen godkändes. Årsmötet
beslutade överföra överskottet i ny räkning
Revisorerna föreslog att årsmötet skulle
bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2014.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Styrelsens förslag om oförändrad ersättning
till samtliga styrelsemedlemmar och övriga
§ 10 Beslut om ekonomisk kompensation till funktioner fastställdes av årsmötet.
styrelsen och övriga funktionärer

§ 11 Fastställande av budget och avgifter

§ 12 Val av ordförande, ledamöter och
suppleanter, revisor samt revisorssuppleant

Styrelsens förslag till budget fastställdes.
Styrelsens förslag för oförändrade
medlemsavgifter beviljades av årsmötet och
fortsätter vara 370kr/år.
•
•
•
•

Till ordförande på ett år valdes
Hanna Wallin (nr 28)
Till ledamot på två år valdes Bodil
Hansson (nr 42)
Till suppleanter på ett år valdes
Ulrika Öst (nr 61) och Eva
Alexanderson (nr 46)
Till revisor valdes Christer Nilsson
(nr 43)

•

§ 13 Val av flaggskötare

§ 14 Val av valberedning

§ 15 Val av kompostansvariga

Till revisorsuppleant valdes Mira
Necevska (nr 33)

Till säsongsflaggskötare på ett år omvaldes
Lars-Erik Nilsson (nr 37)
Till valberedningen omvaldes Claes
Stålhammar (nr 24) och nyvaldes Karin
Wennberg (nr 48) på ett år.

Till kompostansvariga valdes på ett år:
•
Södra komposten – Claes
Ståhlhammar (nr24)
•
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 valdes Margaretha
Ståhlhammar (nr 24) och Ingrid Perlhagen
(nr 45)

§17 Val av städkoordinatorer

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

§ 18 Inkomna motioner

§19 Info om planfrågan

§ 20 Info om koloniföreningens hemsida

Motion ska vara inlämnad till styrelsen
senast 31/3 för att bli behandlad på årsmötet.
Inga motioner hade lämnats in.
Tomas Gustavsson informerade om att
föreningen under året inte fått någon mer
information om planfrågan. Sannolikt råder
osäkerhet bland tjänstemännen på
kommunens planavdelning om huruvida det
finns politisk majoritet för att driva igenom
en ny väg genom Solhällans koloniområde.

Eva Alexandersson informerade om den
uppdaterade hemsidan. Eva förklarade att

hon gärna tar emot idéer och förslag samt
uppmanade medlemmarna att följa
hemsidan.

§21 Frågan om sommarfest

§ 21 Övriga ärenden

Styrelsen ställde frågan till årsmötet om
medlemmarna var intresserade av att ha en
sommarfest, som vi brukar. Förra året var
det visserligen ca 60 deltagare, men ungefär
hälften var gäster utifrån. Under
diskussionen föreslogs att föreningen under
en helg i augusti ordnar tipspromenad,
lotterier samt att medlemmarna tar med egen
mat till en sammankomst på kvällen, med
t.ex. grillning. Styrelsen fick i uppdrag att
besluta vidare i frågan.
•

Boulebanan är i dåligt skick. På
frågan om det fanns intresse för att
spela boule blev svaret ja. Christer
Nilsson erbjöd sig att kolla upp
vilken sorts material som banan
behöver kompletteras med, vilket
tacksamt mottogs av årsmötet.

•

Förslag angående temakvällar om
trädgårdsfrågor i samarbete med
Studiefrämjandet. Mira Necevska
hade varit i kontakt med
Studiefrämjandet och föreslog att vi
skulle söka samarbete, t.ex. genom
att starta en studiecirkel. En annan
möjlighet är att bjuda in föreläsare
om intressanta trädgårds- och
odlingsfrågor. Mira kan framöver
fungera som kontakt mellan styrelsen
och Studiefrämjandet.

•

Singel. Det uttalades önskemål om
mer singel. Styrelsen kan se över
frågan.

•

Öppethållande vid grindarna. Enligt
ordningsreglerna ska
koloniområdena, om möjligt hållas
öppna mellan 8-20 under

sommarperioden. Men inget hindrar
Solhällan att ha öppet mer än så. I
diskussionen framgick att det finns
ett stöd för att medlemmar ska kunna
sätta upp en lapp om att ikväll tar
medlemmen hand om stängning, och
att stängning sker senare än kl 20.
Det skulle vara lämpligt att klargöra
reglerna i ett nyhetsbrev.
§ 22 Avslutning

Vid protokollet:

…………………………
Tomas Gustavsson

Ordförande förklarade årsmötet avslutat

Protokolljusterare:

…………………………..
Mira Necevska

………………………..
Bodil Hansson

