Protokoll nr 4 fört vid Eklundsfältets Koloniträdgårdsförenings
årsmöte 2018-03-24 kl 13.00
Plats:
Föreningshuset Aklejan
Närvarande:
70 lotter enligt avprickningslista = röstlängd
§1
Mötets öppnande
Jan-Eric Rönnholm, ordinarie ledamot i styrelsen, hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat samt påbjöd en tyst minut för våra bortgångna
medlemmar.
§2
Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
Fastställdes att kallelse skett i behörig ordning.
§3
Fastställande av röstlängd
Avprickningslistan fastställdes som röstlängd av 69 närvarande medlemslotter.
Bilaga 1.
§4
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes som framgår av protokollet.
§5
Val av mötesfunktionärer
Till ordförande för mötet valdes Mikael Berg.
Till sekreterare för mötet valdes Ingrid Uddén.
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Anette Åndevik och Roland
Jansson.
§6
Styrelsens förvaltningsberättelse med ansvarsområden samt
verksamhetsplaner 2018
Föredrogs styrelsens utsända förvaltningsberättelse med tilläggsinformation från
Benita Niiranen (ansvarig Grönområden) gällande pilotprojekt om kvarter och
kvartersvärdar som startar under april för 2018 års säsong samt kompletterande
information från Göran ”Putte” Lindholm gällande planerat arbete med
renovering av föreningens vattenposter samt förhandsinformation om att
säsongens vatten sätts på V17 om vädret tillåter. Bilaga 2.
§7
Programkommitténs verksamhetsberättelse
Föredrogs programkommitténs utsända verksamhetsberättelse.
§8
Fastställande av balansräkning och resultaträkning
Årsmötet godkände och fastställde utdelad balansräkning och resultaträkning.
Bilaga 3 och 4A+B.
§9
Revisorernas berättelse
Patrik Berg läste upp revisorernas berättelse samt anmodade mötet att ge
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Bilaga 5.
§10
Fastställande av arvoden till av föreningen valda ledamöter
Arvodena fastställdes till 900 kr för 2018, vilket är oförändrat jämfört med
föregående år.
§11
Fastställande av budget och årsavgifter
Styrelsens förslag till budget bilaga 6 fastställdes av mötet med tilläggskostnad
för anlitande av extern bokföringsbyrå till en beräknad summa av 25.000 kr
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med anledning av att styrelsens ordinarie ledamot Sirkka Harju tog på sig
kassörsfunktionen utöver hennes andra uppdrag som miljöansvarig och
studieansvarig. Årsavgiften är oförändrad till 4.000 kr för 2018 och inbetalas
senast 30 april 2018 till Föreningens bankgiro 712-0546.
§12
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§13
Val av föreningsfunktionärer
Val av ordförande 2 år. Ingen vald, varför ordförandeskapet sköts rullande
mellan styrelsens ordinarie ledamöter.
Val av kassör 2 år
Sirkka Harju
Nyval 2 år
Val av styrelseledamöter
Jan-Eric Rönnholm
Omval 2år
Leena Tiilikainen Johansson x/
Nyval 2 år
Benita Niiranen
Kvar 1 år
Göran "Putte" Lindholm
Kvar 1 år
Ingrid Uddén
Kvar 1 år
Gun Eriksson
Nyval 1 år
Val av styrelsesuppleanter
Märta Eriksson
Nyval 1 år
Tommy Jungedal
Nyval 1 år
Val av revisorer
Patrik Berg
Kvar 1 år
Sven Johansson x/
Nyval 2 år
Val av revisorssuppleant
Hillevi Nilsson
Omval 1 år
Val av valberedning
Roland Jansson, sammankallande
Omval 1 år
Anette Åndevik
Omval 1 år
x/ Årsmötet godkände att styrelseledamot Leena Tiilikainen Johansson och
revisor Sven Johansson kommer från samma kolonilott T08.
§14
Inkomna motioner och förslag
Inga motioner och/eller förslag hade inkommit
§15
Övriga frågor/Information
Arbetsdagar 2018 presenterades: Lördag 5 maj, lördag 22 september samt
lördag 29 september.
Sommarmöte 2018: Söndag 3 juni kl 13.00
Funktionärer 2018: Uthyrare Bert Ahlborg, vattumän Sune Ehn och Bert Ehn,
elansvarig Hussein Abu-Eif, traktorförare Jan Tingborn, gräsklippning Mikael
Berg, flaggmästare Christer Welin, köksansvariga Lotta Lindberg,
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Ruth Törnqvist, Hillevi Nilsson, Monica Wiklund, städare till dusch och toalett
i Aklejan Anja Räsänen, Helene Antfolk, Märta Eriksson.
Programkommittén: Bert Ehn, Lotta Lindberg, Bertil Olsson, Lena Norrman.
Sirkka Harju informerade om 2018 års arbete gällande miljöcertifieringen mot
silvernivån.
Ingrid Uddén informerade om den nya GDPR-lagen (fd PUL-lagen) som
berör vårt medlemsregister och hur styrelsen hanterar medlemmarnas
personuppgifter. Koloniförbundet har sänt ut regelverk hur koloniföreningarna
ska hantera uppgifterna i arrendekontrakt och medlemsregister. Utförligare
information kommer på hemsidan och anslagstavlor.
Omskrivning av arrendekontrakten behöver ej ske då ingen uppsägning från
kommunen av förenings arrendekontrakt skett. Regeln säger att kontrakten löper
vidare i 5 år till 30 juni 2023.
Boulen startar 26 maj 10-12 och pågår sedan varje lördag under säsongen.
§16
Avtackning
Kjell Wiklund, Carolina Fetisova, Berenike Alvfén, Annika Lindh, Penti
Niiranen, Lennart Persson avtackades med blommor för sina arbetsinsatser för
Föreningen.
§17
Årsmötet avslutas
Ordförande tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade årsmötet.
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