ÅRSMÖTE 25 maj 2019
Närvarande: Representanter för följande kolonier: nr 1, 11, 13, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34,
35, 37, 40, 41, 43, 45, 48, 50, 53, 55, 56, 59, 60, 64, 70, 71, 73, 75, 77 och 79
§1 Mötet öppnades.
§2 Dagordningen fastställdes.
§3 Röstlängden fastställdes. 31 olika kolonier hade representanter på mötet.
§4 Kallelsen har skickats ut i tid.
§5 Som ordförande för mötet valdes Claes Stålhammar, sekreterare var Maria Runnerstam
och som protokolljusterare tillika rösträknare valdes Irina Cojocaru och Hanna Wallin.
§6 Verksamhetsberättelsen godkändes.
§7 Den ekonomiska berättelsen godkändes.
§8 Revisionsberättelsen godkändes.
§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§10 Det beslöts att den ekonomiska kompensationen för styrelsen och funktionärer ska vara
oförändrad.
§11 Det beslöts att medlemsavgiften ska vara oförändrad, dvs 370 kr/år och koloni.
§12 Årets styrelse består av följande personer:
Ordförande: Claes Stålhammar (omval för 2 år)
Sekreterare: Charlotte Wilander (vald på 2 år)
Kassör: Irina Cojocaru (kvarstående, har 1 år kvar)
Ledamöter: Eva Dessborn och Bias Lind (kvarstående, har 1 år kvar)
Suppleanter: Tom Appel, Bodil Nornendrake och Stefan Karlsson (valda på 1 år)
§13 Revisor är Christer Nilsson (kvarstående, har 1 år kvar)
Revisorssuppleant är Mira Necevska (omval för 1 år)
§14 Flaggskötare är Mikael Wallin och Claes Stålhammar (omval för 1 år)
§15 Valberedningen består av Karin Wennberg och Hanna Wallin (omval för 1 år)

§16 Kompostansvariga på 1 år är:
Södra: Mikael Wallin
Östra: Jan Gustavsson
Norra: Ulf Wennberg
§17 Trivselgruppen består av Margareta Stålhammar och Maj-Lis Bengtsson (omval för 1 år)
§18 Städkoordinatörer är Mira Necevska och Lena Persson (omval för 1 år)
§19 Inga motioner hade kommit in.
§20 Pappershanddukarna diskuterades. De är dyra. Irina ska undersöka om det finns billigare
alternativ.
§21 Gräsklippningen diskuterades. Den är subventionerad från kommunen så det blir svårt
att få det billigare.
§22 Bilarna kör fortfarande för fort på området. Styrelsen får i uppdrag att placera gupp eller
blomsterlådor vid koloni nr 18. Förhoppningsvis ska detta få ner hastigheten.
§23 Styrelsen fick även ett uppdrag att kolla om området kan få en ny infart söderifrån.
§24 Önskemål från trivselgruppen: meddela alltid i förväg om man vill ha avvikande kost t ex
vegankorv vid gemensamma aktiviteter.
§25 Mötet avslutades
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