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1. Lajos Nemeth öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Till ordförande för mötet valdes Lajos Nemeth.

3. Till sekreterare för mötet valdes Lars-Olof Engqvist.

4. Upprättande förteckning, närvarande medlemmar var 97 st. varav 91 st. röstberättigade.

5. Fråga om kallelse behörigt skett, mötet beslutade att så hade skett.

6. Fastställande av dagordning.

7. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Nils Carlsson koloni 63 och Sonja Mauritz koloni 54 

A, tillika rösträknare.

8. Efter beslut på föregående extra föreningsmöte att en kommitté skulle bildas för att ta fram förslag hur den 

fördyrade grävningen ska finansieras, kolonister som vill ingå i kommittén skulle anmäla sig till kassören 

Åke Boman. Kommitténs förslag skulle anslås på föreningens stora anslagstavla. Kommittén hade arbetat 

fram tre förslag att rösta om. En vild diskussion uppstod och en massa nya förslag kom från kolonisterna. 

Åke redovisade att ingen kolonist har anmält sig att delta i kommittén, utan han fick själv bilda en 

kommitté med Olle Kindahl och Lilian Andersson. De tillsammans kom fram till de tre förslagen som 

anslogs på anslagstavlan. Någon kolonist påtalade att dom mailat sina förslag men att dessa ej kommit 

med. Detta berodde på att kommittén hade mandat att förkasta eller godta de förslag som kom in, och 

eftersom inga kolonister anmälde sig till kommittén och det var där man kunde påverka förslagen så har 

kolonisterna försuttit sin chans att påverka förslagen samt att det fanns tre förslag presenterade på 

anslagstavlan, så det är dessa förslag som det skulle röstas om. Först röstades det om förslag 1 eller 2 det 

utföll med 39 röster på förslag 1 och 52 röster på förslag 2, sedan röstades det om förslag 2 A eller 2 B det 

utföll med 23 röster på 2 A och 64 röster på 2 B och 3 blanka röster. Mötet har därmed beslutat att förslag 

2 B ska gälla. Kassören skickar ut fakturor till berörda, för delbetalning 750 kr i september 2009 och resten 

600 kr i september 2010.

9. Ordförande Lajos Nemeth tackade kolonisterna för visat intresse och avslutade mötet.
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