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Protokoll
fört vid ordinarie föreningsstämma den 28 maj 2016

Koloniföreningen Solhällan
Närvarande ur styrelsen: Eva Alexandersson, Hanna Wallin, Stefan Carlzohn
§1 Mötets öppnande Stämman öppnas av ordföranden i koloniföreningen Solhällan
Hanna Wallin.
§2 Fastställande av
dagordning

Dagordningen godkändes efter tillägg under punkten Övrigt.

§3 Fastställande av
röstlängd

26 av 80 kolonister var representerade vid årsmötet, vilket
fastställdes som röstlängd.

§4 Frågan om
kallelse behörigen skett

Kallelsen anses av årsmötet vara behörigen skett.

§5 Val av mötets
ordförande,
sekreterare
justerare tillika
rösträknare

Till mötesordförande valdes Hanna Wallin (nr 28)
Till sekreterare valdes Mira Necevska (nr 33)
Till justerare, tillika rösträknare valdes Mikael Wallin (nr 28)
och Eva Magnusson (nr 73)

§6 Verksamhetsberättelsens
godkännande

Verksamhets-/Årsberättelsen godkändes och lades till
handlingarna.

§7 Ekonomiska
Berättelsen

Stefan Carlzohn redogjorde för den ekonomiska berättelsen för
för 2015 (se verksamhetsberättelsen) samt budgeten gicks
igenom. Inga förslag på höjningar av medlemsavgifterna ör
föreslagna dock påtalas behovet av tänka över det till nästa år.

§8 Revisionsberättelsen

Föreningens revisor Christer Nilssonläste upp revisionsberättelsen (bifogas handlingarna) för 2015 som tillstyrker att
årsMötet fastställer resultat- och balansräkning för 2015 samt överföring av årets
överskott i ny räkning.

§9 Frågan om
ansvarsfrihet

Revisorerna tillstyrkte att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
Revisionsberättelsen godkändes
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
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§10 Beslut om
Styrelsens föreslag om oförändrade arvoden till alla
ekonomisk
godkändes.
kompensation
för styrelse
och funktionärer
§ 11 Fastställande Styrelsens förslag (se §7 ur den ekonomiska berättelsen) av oförav budget
ändrade medlemsavgifter, 370 kr/år, för 2017 godtogs.
och avgifter
§12 Val av styrelse

Valberedningens förslag antogs.

Ordförande Hanna Wallin valdes förra året på ett år, men kommer
att sitta kvar mandatperioden (2 år) ut, dvs ännu ett år.
Tre nya ledamöter valdes på två år:
Kenneth Andersson (avgående Stefan Carlzohn)
Eva Alexanderson (avgående Ursusla Kurkus)
Magnus Nilsson (avgående Eva Wickström)
Två nya suppleanter valdes på ett år:
Fanney Bjartmarsdottir (avgående Eva Alexanderson)
Maria Runnerstam (avgående Ulrika Öst)
Kvarstående (vald på två år) är ledamoten Bodil Hansson
Omval av revisorssuppleant på ett år av Mira Necevska
Kvarstående ordinarie revisor Christer Nilsson, vald på två år har ett år kvar.
§13 Val av
flaggskötare

Till flaggskötare valdes Mikael Wallin och Claes Stålhammar
(avgående Lars-Erik Nilsson)

§14 Val av
Omval av sittande valberedning på ett år; Claes Stålhammar och
valberedning Karin Wennberg.
§15 Val av kom- Valberedningen hade inga förslag till kompostskötare. Följande
postansvariga valdes på årsmötet på ett år:
Södra komposten – Claes Stålhammar
Östra komposten – Jan Gustavsson
Norra komposten – Ulf Wennberg
§16 Val av
trivselgrupp

Omval av sittande på ett år; Margaretha Stålhammar och Ingrid
Perlhagen.

§17 Val av städkoordinatorer

Omval av sittande på ett år; Mira Necevska och Lena
Persson.
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§18 Motioner

Inga motioner inkomna.

§19 Dansbanan

Dansbanans vara och icke-vara diskuteras. Styrelsens förslag är att
den kastas och att förvaringsutrymmet används till annat.
Alternativ fråga Brobäck om någon annan förening vill ha den.
Två medlemmar yrkar på att behålla den och montera upp den
permanent för användning som klubblokal, det efter att tak
monterats, förslagsvis av byggelever från Vipeholmsskolan.

Årsmötet uppdrar åt styrelsen att undersöka dessa alla möjligheter och komma
med förslag till nästa årsmöte.
§20 Sand

Frågan ställs om föreningen skall tillhandahålla sand till
jordförbättring för medlemmarna.
Årsmötet beslutar att sand ej skall inhandlas.

§21 Information
På LKC har följande beslut tagits och gäller samtliga
koloniområden:
Från LKC
- Toaletter skall hållas öppna under säsong.
- Grinden skall hållas öppen från 1 maj till sista september
- Gångarna skall göra lättframkomliga även för rullstolsbundna
och singel kommer därför att ersättas med stenmjöl
- Samtliga komposter är under renovering
Den 9 juni kommer Brobäck och Malgorzata att gå en
inspektionsrunda på Solhällans koloniområde
§22 Övriga
ärenden
§23 Avslutning

Information från städkoordinator Mira Necevska om vad det
innebär
att vara med i toalettstädningen samt en uppmaning att skriva upp
sig på listan.
Ordföranden tackar alla stämmodeltagarna för visat intresse och
förklarar stämman för avslutad.

Vid protokollet

Mira Necevska

Justerare:
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Eva Magnusson

Mikael Wallin

