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Årsmöte
Datum:
Tid:
Plats:

24 februari 2015
19.00 – 20.30
Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B

Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade
§1

Mötets öppnande
Ordföranden Lars Trägen öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.

§2

Mötets behöriga kallande
Årsmötet ansåg enhälligt att mötet kunde hållas trots att kallelsen kommit ut
någon dag för sent.

§3

Fastställande av dagordningen
Årsmötet fastställde dagordningen enligt förslag.

§4

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes, 16 koloniförenigar är representerade med totalt 23
närvarande företrädare.

§5

Val av mötesordförande
Lars Trägen valdes till ordförande för mötet.

§6

Val av sekreterare för mötet
Birgitta Borafia valdes till sekreterare för mötet.

§7

Val av justeringspersoner och rösträknare
Ingegerd Claesson och Ulla Henriksson valdes till justeringspersoner och
rösträknare för mötet.

	
  
LUNDS
KOLONISTERS
CENTRALFÖRENING

2(5)
§8

Styrelsens redovisningshandlingar
Styrelsens redovisningshandlingar.
Lars-Erik Nilsson går igenom ekonomin och nämner speciellt de nya
medlemskorten vars framtagande kostat en del.
Lars Trägen går igenom Verksamhetsberättelsen och konstaterar att LKC 2014
haft sju protokollförda möten vilket är ett möte mer än tidigare år.
Några i styrelsen har tyvärr drabbats av sjukdom bl a har Eva Wolgien inte
kunnat fortsätta som sekreterare efter juni månad. Även föreningens kassör
Lars- Erik Nilsson har varit drabbad av hälsoproblem.
Lars Trägen informerar vidare om det ordförandemöte som hållits under året.
Ny hemsida beräknas vara klar inom kort.
På fråga angående adresser till de olika områdena svarar Lars Trägen att
Tekniska Förvaltningen ej är klar med uppgifterna men att det skall resultera i
fastighetsadresser till alla koloniområden.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och årsredovisningen
och att lägga dem till handlingarna.

§9

Revisionsberättelse
Revisor Ulla Johansson läste upp revisionsberättelsen och föreslog att årsmötet
skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§10

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§11

Beslut om ersättning för styrelsen
Ersättningen till styrelsen beslutades att även för nästkommande år bli
oförändrad, dvs 5 000 kronor. Arvode utgår inte till enskilda styrelsemedlemmar
utan pengarna används till en gemensam middag vid verksamhetsårets slut.

	
  
LUNDS
KOLONISTERS
CENTRALFÖRENING

3(5)
§12

Behandling av eventuella motioner
Inga motioner hade inkommit.

§ 13

Beslut om budget för verksamhetsåret 2015
Kassören Lars- Erik Nilsson redovisar budget och avgifter som i princip
överensstämmer med tidigare års redovisning(2013)
Årsmötet fastställde budgeten och beslutade att årsavgiften skall vara
oförändrad.

§14

Valärenden
Even Karlsson, sammankallande i valberedningen, redovisar valberedningens
förslag till styrelse enligt följande:.
Conny Olsson väljs till ordförande för en tid av två år.
Emmy Lindskog väljs som ledamot för en tid av två år.
Jeanette Nilsson väljs som ledamot (fyllnadsval) för en tid av ett år.
Sven- Axel Månsson väljs som suppleant för en tid av ett år.
Lina Persson väljs som suppleant för en tid av ett år.
Samtliga nyval.
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
Even Karlsson redovisar valberedningens förslag till revisorer enligt följande:
Mira Necevska, nyval, väljs som ordinarie revisor för en tid av ett år.
Christer Hansson, nyval, väljs som suppleant för en tid av ett år.
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
Årsmötet väljer valberedning enligt följande:
Even Karlsson tillika sammankallande, omval för en tid av ett år.
Hanna Wallin, omval för en tid av ett år.
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§15

Övrigt
Gläntan redovisar problem med kolonimedlem som bl a klippt sönder staket och
använder sin tomt som uppställningsplats för båt. Ärendet har löpt under en
längre tid och Gläntan kommer inte längre med kommunen (Tekniska
Förvaltningen) Föreningen önskar nu stöd av LKC inför sin nästa skrivelse i
ärendet och nyvalde ordföranden Conny Olsson är beredd att skriva under samt
att även komma till ett möte med föreningen.
Lars Trägen nämner speciellt de nya stadgar som är på gång i koloniföreningen
Gläntan och som kommer att antas inom kort. Förändringen av stadgarna
kommer förhoppningsvis att öppna för uppsägning av aktuell kolonimedlem.
Ordföranden i koloniföreningen Oskarshem I undrar hur det har framskridit med
ärendet gällande de EU-migranter som skräpar ner i omedelbar närhet av deras
koloniområde.
Lars Trägen har varit i kontakt med Tekniska Förvaltningen, Brobeck, och
påtalat problemet.
Ordföranden i Oskarshem II har också stora problem med avfall från boende i
husvagn och meddelar att hon varit i kontakt med såväl polis som
Trafikverkskåren utan resultat. Den närliggande parkeringsplatsen är under
någon form av omprövning och väntas tas upp i detaljplan.
Miljöfrågor om sanitär olägenhet och eventuell påverkan på grundvattnet
diskuteras.
Slutsats; att fortsätta stöta på ansvariga för att få en förändring till stånd för att
slippa denna nedsmutsning av vår miljö.
Täppan informerar om att föreningen fyller 100 år idag och att planer finns för
att bl a ha öppet "hus" i området och en del andra aktiviteter.
Ytterligare två föreningar har jubileum i år. Öster I som fyller 110 år och Västra
Sommarstaden som fyller 75 år.
Lars Trägen får frågan om utfallet av tidigare nämnda ordförandeträff och
informerar om positivt utbyte och delade erfarenheter från de olika områdena.
Stadsträdgårdsmästaren förväntas delta i ett nytt möte.
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§16

Mötets avslutande
Ordförande Lars Trägen avtackade de personer som slutar i styrelsen. Likaså
framförde han ett tack till valberedningen för deras arbete.
Lars Trägen avslutade mötet..

Vid protokollet

Birgitta Borafia
Mötessekreterare
Justerat

Lars Trägen
Mötesordförande

Ulla Henriksson
Justeringsperson

Ingegerd Claesson
Justeringsperson

