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Protokoll
fört vid ordinarie föreningsstämma den 20 maj 2017

Koloniföreningen Solhällan
Närvarande ur styrelsen: Eva Alexandersson, Fanney Bjartmarsdottir, Hanna Wallin,
Kenneth Andersson, Maria Runnerstam

§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

31 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

Till mötesordförande valdes Hanna Wallin (nr 28)
Till sekreterare valdes Mira Necevska (nr 33)
Till justerare, tillika rösträknare justerare tillika
valdes
Lars-Olof Andersson (9)och Eva Magnusson (nr 73)

§6 Verksamhetsberättelsens
godkännande

Verksamhets-/Årsberättelsen godkändes och lades till
handlingar.

§7 Ekonomiska
Berättelsen

Kenneth Andersson redogjorde för den ekonomiska berättelsen för
för 2016 (se verksamhetsberättelsen) samt budgeten gicks
igenom. Noteras att det föreligger en eftersläpning på
kostanden
av
gräsklippningen.
Duschen
kommer
fortsättningsvis att ske med de gamla en-kronorna som
kommer att användas som polletter och kan lösas ut mot två
kronor. Från i år är det ålagt föreningen att deklarera, vilket
betyder att redovisning av utbetalt arvode kommer att
redovisas. Berörda kommer då att få ett lönebesked.
Deklarationsblanketter har ännu inte kommit till föreningen,
så hur det kommer att se ut vet vi inte i dagsläget. Med
anledning av god ekonomi föreslås inga höjningar av
medlemsavgifterna.

§8 Revisions-

Föreningens revisor Christer Nilssonläste upp revisions-
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berättelsen
§9 Frågan om
ansvarsfrihet

§10 Beslut om
ekonomisk
kompensation
för styrelse
och funktionärer
§ 11 Fastställande
av budget
och avgifter
§12 Val av styrelse

berättelsen (bifogas handlingarna) för 2016 som
tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning
för 2016 samt överföring av årets överskott i ny räkning.
Revisorerna tillstyrkte att årsmötet beviljar styrelsens
ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
Revisionsberättelsen godkändes.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Styrelsens föreslag om oförändrade arvoden till alla
godkändes.

Styrelsens förslag (se §7 ur den ekonomiska berättelsen) av
oförändrade medlemsavgifter, 370 kr/år, för 2017 godtogs.
Budgeten
antogs.
Valberedningens förslag antogs.
Två nya ledamöter valdes på två år:
Ordförande Cleas Stålhammar (24) valdes på två år
(avgående Hanna Wallin)
Ledamot Maria Runnerstam (50) valdes på två år
(avgående Bodil Hansson)
Tre nya suppleanter valdes på ett år:
Eva Desborn ( ) (nyval)
Fanney Bjartmarsdottir (4) (omval)
Irina Cojucaro (61) (avgående Maria Runnerstam)
Kvarstående ledamöter (valda på två år) är Eva Alexanderson,
Kenneth Andersson och Magnus Nilsson.

§13 Val av
revisorer
§14 Val av

Omval av ordinarie revisor Christer Nilsson, valdes på två år
Revisorssuppleant Mira Necevska, valdes på ett år.
Till flaggskötare omvaldes Mikael Wallin och Claes
Stålhammar.

flaggskötare
§15 Val av
valberedning

Omval av sittande valberedning på ett år; Karin Wennberg.
Nyval Hanna Wallin (avgående Cleas Stålhammar).

§16 Val av kompostansvariga

Omval av samtliga kompostskötare, som valdes på ett år:
Södra komposten – Claes Stålhammar
Östra komposten – Jan Gustavsson
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Norra komposten – Ulf Wennberg
§17 Val av
trivselgrupp

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

§18 Val av städkoordinatorer
§19 Motioner

Omval av sittande på ett år; Mira Necevska och Lena
Persson.
Inga motioner inkomna.

§20 Övriga ärenden
Bygget nedanför
Solbacken

Bygglov finns ej och processen kommer att genomgå en ny
runda hos Lunds kommun. Projektet ska startas upp på nytt
med allt vad det innebär. Skrivelserna från Solhällan finns i
akten. Östra delen av koloniområdet (fem lotter) har
fortsättningsvis ettårskontrakt.

Nya avtal

Kontrakten på samtliga arrenden går ut 2019. LKC jobbar för
långa avtal. Kommunen förespråkar en omvandling av
koloniområdena till att bli ekonomiska föreningar. LKC är
emot det förslaget.

Stenmjölsgångar

Finns ännu inte på någon koloni och det är oklart när det
kommer att komma igång.

Komposten

Renoveringen av södra och östra komposten ännu inte klar.
Kontakt får tas med kommunen om detta.

Grindar och skyltar

Nya grindar och skyltar kommer att komma samt nya lås.
Berör samtliga koloniområden i Lund. Oklart när det kommer
att ske.

§21 Avslutning

Ordföranden tackar alla stämmodeltagarna för visat intresse
och förklarar stämman för avslutad.

Vid protokollet

Mira Necevska

Justerare:
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Lars-Olof Andersson
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Eva Magnusson

