
Protokoll nr 4 fört vid Eklundsfältets Koloniträdgårdsförenings 

årsmöte 2017-03-18 kl 13.00 

Plats:  Föreningshuset Aklejan 

Närvarande: 72 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 74 närvarande medlemslotter. 

Bilaga 1. 

§4 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes som framgår av protokollet. 

§5 Val av mötesfunktionärer 

Till ordförande för mötet valdes Jan-Eric Rönnholm. 

Till sekreterare för mötet valdes Ingrid Uddén. 

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Barbro Lind och Mikael Berg. 

§6 Styrelsens förvaltningsberättelse med ansvarsområden 

Föredrogs styrelsens utsända förvaltningsberättelse.  

§7 Programkommitténs verksamhetsberättelse 

Föredrogs programkommitténs utsända verksamhetsberättelse. 

§8 Fastställande av balansräkning och resultaträkning 

Årsmötet godkände och fastställde utdelad balansräkning och resultaträkning. 

Bilaga 2 och 3A+B. 

§9 Revisorernas berättelse 

Patrik Berg läste upp revisorernas berättelse samt anmodade mötet att ge 

styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.  Bilaga 4. 

§10 Fastställande av arvoden till av föreningen valda ledamöter 

Arvodena fastställdes till 900 kr för 2017, vilket är oförändrat jämfört med 

föregående år. 

§11 Fastställande av budget och årsavgifter 

Styrelsens förslag till budget fastställdes av mötet. Årsavgiften oförändrad till 

4.000 kr för 2017 och inbetalas senast 30 april 2017 till Föreningens bankgiro 

712-0546.  Bilaga 5. 

§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. 
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Val av styrelseledamöter 

Kassör Carolina Fetisova   Kvar 1 år 

Jan-Eric Rönnholm   Kvar 1år 

Kjell Wiklund   Kvar 1år 

Sirkka Harju   Kvar 1år 

Benita Niiranen   Omval 2 år 

Göran "Putte" Lindholm  Omval 2 år 

Ingrid Uddén   Omval 2 år 

Val av styrelsesuppleanter 

Gun Eriksson   Omval 1 år 

Berenike Alfvén   Nyval 1 år 

Val av revisorer 

Patrik Berg    Omval 2 år 

Annika Lindh   Kvar 1 år 

Val av revisorssuppleant 

Hillevi Nilsson   Omval 1 år 

Val av valberedning  

Roland Jansson, sammankallande  Omval 1 år 

Anette Åndevik   Nyval 1 år 

§14 Inkomna motioner och förslag 

Motion från Christina Ullander om permanent placering inom området för 

kommunens tunnor för trädgårdsavfall: 

Styrelsens svar vid styrelsemöte 23 januari 2017 på motionen: "Styrelsen anser 

att ingen förändring kan ske p g a att sådana platser ej finns inom området och 

att det blir en stor kostnad om vi ska bygga separata platser för kärlen som 

kommunen ska godkänna för hämtning." Mötet beslutade gå på styrelsens svar 

och avslog motionen. 

Förslag från styrelsen gällande häckars höjd. Tillägg till Föreningens 

ordningsregler enligt utsänt förslag. Mötet genomförde  röstning och godkände 

styrelsens förslag. Regeln framgår av Bilaga 6. 

Förslag från styrelsen gällande miljöcertifieringsarbet för  nivå silver och 

guld. 

Tillägg till Föreningens ordningsregler enligt utsänt förslag. Mötet beslutade att 

godkänna förslaget. Regeln framgår av Bilaga 6. 

§15 Övriga frågor/Information 

Justerade ordningsregler delades ut men räckte ej till alla medlemmar. Fler 

exemplar kommer att finnas i Aklejan vid dusch/tvättstuga samt läggas ut på 

hemsidan. Vid sommarmötet fastslås de justerade ordningsreglerna. Bilaga 7. 

Säsongens arbetsdagar presenterades: Lördag 22 april, lördag 10 juni med 

sommarmöte samt lördag 16 september och lördag 14 oktober.  
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Funktionärer som uthyrare, flaggmästare, vattumän, elansvarig, traktorförare, 

gräsklippning, köksansvariga kvarstår sen 2016. Städare till dusch/toalett i 

Aklejan 2017 är Anja Kolliander, 

Berenike Alfvén samt Lennart Persson.  

Sirkka Harju informerade om kommande utbildningar. 

§16 Avtackning 

Rune Axén, Gjuj Axén, Anette Åndevik, Lena Lindholm, Pirkko R Drougge 

samt Anna Sjöberg avtackades med blommor för sina arbetsinsatser för 

Föreningen. 

§17 Årsmötet avslutas 

Ordförande tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade årsmötet. 

 

 

 

Vid protokollet: 

   Ingrid Uddén 

 

 

Justeras:  

   Jan-Eric Rönnholm 

 

 

 

   Barbro Lind 

 

 

    

   Mikael Berg 

 

 

Bilaga 1: Röstlängd 

Bilaga 2: Balansrapport 

Bilaga 3: Resultatrapport 

Bilaga 4: Revisionsberättelse 

Bilaga 5: Budget 2017 

Bilaga 6: Styrelsens förslag till justerade ordningsregler gällande 

 häckars höjd samt miljöcertifieringsarbetet 

Bilaga 7: Justerade ordningsregler 


