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1. Ordförande Pia Björnson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Parentation. 

3. Till ordförande för årsmötet valdes Pia Björnson. 

4. Till sekreterare för årsmötet valdes Lars-Olof Engqvist. 

5. Avprickning av kolonisterna skedde vid inpasseringen. Närvarande kolonister var 118 st, varav 

86 st. var röstberättigade samt 6 fullmakter. 

6. Dagordningen godkändes. Beslutades att arbeta efter densamma. 

7. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Sonja Mauritz koloni 54 a och Pamela Ci-

ardella koloni 26, tillika rösträknare. 

8. Fråga om kallelse behörigt skett. Mötet beslutade att så hade skett. 

9. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014. Eftersom verksamhetsberättelsen var utskickad till 

samtliga medlemmar, så läste ordförande Pia Björnson upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen. 

Därefter frågade ordförande medlemmarna om verksamhetsberättelsen kunde godkännas. Verk-

samhetsberättelsen godkändes av mötet. 

10. Ekonomisk redovisning för år 2014 föredrogs av kassören Åke Boman, Därefter godkändes den 

ekonomiska redovisningen. Han informerade dessutom om att föreningen anlitar Svea Inkasso 

för indrivning av arrendeavgiften, för de som inte betalar in avgiften i tid. 

11. Revisionsberättelsen för år 2014, föredrogs av Bodil Olsson, och var utan anmärkningar från  

revisorerna. Revisorerna föreslår därför att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.  

12. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

13. Årsmötet valde följande, efter valberedningens förslag, som lästes upp av Marie Collin. 

a/ Ordförande för 2 år 1 st. – Omval av Pia Björnson. 

b/ Styrelseledamot för 2 år 1 st. – Nyval av Thomas Bengtsson. 

c/ Styrelsesuppleanter 1 år 2 st. – Omval av Erik Sörensen och nyval av Karl Gunnar (KG) Gus-

tavsson. 

d/ Revisorer 1 år 2 st. – Omval av Bodil Olsson, dessutom sammankallande och Lennart Lybeck. 

e/ Revisorsuppleant 1 år 1 st. – Omval av Kajsa Johansson  

f/ Valberedning 1 år 3 st. – Omval av Marie Collin koloni 9, (sammankallande), Jenny Olsson 

koloni 109 och Catarina Bertram koloni 4. 

g/ Firmatecknare 1 år 2 st. – Ordförande Pia Björnsson och kassör Åke Boman, var för sig. Dess-

utom har ordförande och kassör var för sig rätt att föra föreningens talan i ärenden, om så krävs. 

Med omedelbar justering. 

h/ Till festkommitté valdes Pia Björnson koloni 159 dessutom sammankallande, Lars-Olof Eng-

qvist koloni 147, Karin Fridh koloni 102 och Jenny Olsson koloni 109. 

14. Styrelsens förslag till budget för 2015. 

Kassören föredrog bilagan till den föreslagna budgeten, angående avgifter och ersättningar. 

a/ Budget för 2015 föredrogs av kassören Åke Boman och godkändes av mötet.  

b/ Arrendeavgiften för 2015. Styrelsen föreslår höjning till 3,95 kr/m
2
 på grund av att kommu-

nens indexreglering ändrats enligt det nya arrendekontraktet Detta godkändes av mötet. 

c/ Driftsavgiften för 2015. Blir 2520 kr per kolonist och år 

c 1/ Fast kommunal vattenavgift blir 298 kr per koloni och år 

d/ Arbetsplikten för 2015. 800 kr per kolonist och år. 
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e/ Fyra städdagar är inplanerade för 2015. En städdag omfattar 4 timmar. Dessa timmar kan arbe-

tas in under andra tider och former, enligt beslut av styrelsen. Då man deltar i en städdag och ut-

för fullgott och ålagt arbete, erhåller man 200 kr per koloni. Max belopp som kan utbetalas är 

800 kr per koloni, då man deltagit i 4 st. städdagar.  

f/ Inträdesavgiften är tidigare beslutad att vara ett fast belopp inte beräknat på basbelopp. Innebär 

för 2015, 1800 kr. Detta berör endast nya medlemmar. 

Årsavgiften för inhägnad parkeringsplats är oförändrad 500 kr. 

g/ Styrelseledamot och suppleant, erhåller en summa motsvarande 1 gånger driftsavgiften. Vid 

styrelsemöte erhåller ledamot och suppleant en kostnadsersättning med 150 kr/styrelsemöte.  

Servicemansarbete ersätts med ett belopp, motsvarande 3 gånger driftsavgiften. Redaktören för 

”Lövet” och ”Internet” erhåller ett belopp, motsvarande 1 gånger driftsavgiften.  

Revisorerna får en nedsättning av driftsavgiften med 500 kr och ledamöterna i valberedningen  

en nedsättning av driftsavgiften med 500 kr. 

h/ Ersättning utgår för telefonkostnader. Bilersättning utgår med det skattefria beloppet. 

i/ Om föreningen skulle ha behov av att någon kolonist utför speciellt arbete, kan styrelsen be-

sluta om ersättning, motsvarande som en städdag. 

j/ Alla inbetalar fastställda arrendeavgifter 3,95 kr/ m
2 

och 2520 kr i driftsavgift samt 800 kr i ar-

betspliktsavgift. Dessutom fast kommunal vattenavgift 298 kr enligt utsända inbetalningskort. 

Återbetalning av inarbetad arbetsplikt sker direkt efter städdagens slut under, innevarande år. In-

koppling av kommunalt avlopp oförändrat 7350 kr, är grävningskostnad till föreningen. Inkopp-

ling av toalett och dusch oförändrat 5200 kr. till NSVA. OBS! glöm inte att meddela styrelsen 

innan ni gräver. 

Därefter godkändes alla punkterna A till J av mötet. 

15. De nya bygglovsreglerna diskuterades och kommer att anslås på våra anslagstavlor och på hem-

sidan. 

16. a/ Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor. 

a 1/ Inga motioner från styrelsen. 

b 1/ Motion från koloni 15 angående belysning i gångarna. Detta diskuterades och röstades 

om och mötet beslutade att inte bifalla motionen med 47 nej och 44 ja röster. 

Motion från koloni 24 angående att alla kolonister skulle sätta upp en brevlåda så att det för-

enklade om man vill meddela en kolonist något. Motionen godtogs ej av mötet. 

Motion från koloni 88 att lekplatsen behöver rustas upp. Detta godtogs inte av mötet utan 

beslutades att ta bort de lekredskap som är trasiga eller anses farliga för barnen. Inga extra 

pengar skulle satsas på upprustning av lekplatsen. 

Motion från koloni 95 angående häckarnas höjd. Alternativ 1: fri höjd på häckarna fick 25 

röster, alternativ 2: 2 meters höjd fick 18 röster och alternativ 3: 2014 årmötesbeslut 1,5 m 

mot gång och 1,8 m mot granne och ytterstaket fick 51 röster. Beslutades att de kolonister 

som har för höga häckar ska ha åtgärdat detta innan den siste oktober 2015. 

17. Planeringskalendern för 2015 var utskickad till samtliga medlemmar så den godkändes av mötet. 

18. Gun Jansson informerade angående Humusbörsen. 
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19. Övrigt. Loe informerade angående eventuellt byte av låssystem, eftersom det är många år sen vi 

bytte och det är c:a 150 nycklar som är borttappade eller ej återlämnade av kolonister som sålt sin 

koloni. Dessutom är det utlämnat 750 nycklar. Styrelsen väntar på offert och återkommer med 

mer info, förhoppningsvis till sommarmötet. Ordförande informerade om de ändringar i allmänna 

bestämmelser som styrelsen gjort, för att göra dem tydligare.  

20. Alice avtackade Patrick med ett presentkort och blommor och tackade för de 13 år som han del-

tagit i styrelsearbetet. Därefter avtackades Kerstin koloni 145 som har skött städningen av en toa-

lett. Dessutom skulle Bella avtackats för uthyrningen av släpet men hon var inte närvarande på 

mötet. Pia fixar det senare. 

21. Ordförande Pia Björnson tackade kolonisterna för visat intresse och avslutade mötet. 

Efter mötet serverades kassler med potatissallad och dryck + kaffe. Dessutom såldes 600 lotter före 

mötet med lottdragning efter mötet. Ett stort tack till Anki och Ingvar Krull, Pia Björnsson, In-

grid Wallin Engqvist samt Loe som fixade maten till oss. 

 

Bilaga 1. Revisionsberättelsen. 

Bilaga 2 Avprickningslista 

 

 

 

   Vid protokollet 

   Lars-Olof Engqvist 

 

 

 

 

 

 

Justeras:   Justeras:   Justeras: 

Pia Björnson   Sonja Mauritz  Pamela Ciardella 

Mötesordförande  koloni 54 a   koloni 26 


