LUNDS
KOLONISTERS
CENTRALFÖRENING

FULLMÄKTIGE

PROTOKOLL

Årsmöte
Datum:

22 februari 2018

Tid:

19:10 – 20:20

Plats:

SRF Lundabygdens lokal, Tordönsvägen 4 I

Närvarande:

14 koloni-/odlingsområden, 23 röstberättigade

Övriga

Conny Obrell, webmaster

närvarande:

Christer Hansson, revisor
Monika Steorns tolkar

§1

Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordföranden Conny Olsson hälsar de närvarande välkomna och öppnar
mötet. Årsmötet fastställer dagordningen med tillägg på § 15 där punkterna
e) f) och g) tillkommer.

§2

Fastställande av röstlängd
Röstlängden är under upprättande då alla närvarande inte ännu skrivit in sig.
För närvarande finns 27 personer i rummet, alla har dock inte rösträtt. Klart
är att 14 koloni-/odlingsföreningar är representerade. Antalet röstberättigade
uppges därefter till 23 varvid röstlängden fastställs.
1

LUNDS
KOLONISTERS
CENTRALFÖRENING

§3

Val av ordförande och protokollförare för årsmötet
Ordförandens förfrågan om namnförslag för mötesordförande och
mötessekreterare följs av talande tystnad fastän många kvalificerade finns
bland delegaterna.
Conny Olsson väljs till ordförande för mötet och Emmy B Lindskog väljs
till sekreterare för mötet.

§4

Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare
Jenny Hallström (S:t Månslyckan) och Even-André Karlsson (S:t Hans)
väljs till justeringspersoner, tillika rösträknare för mötet.

§5

Fråga om kallelsen behörigen skett
Årsmötet anser enhälligt att detsamma kallats inom den tid stadgarna
föreskriver.

§6

Styrelsens redovisningshandlingar
Conny Olsson går igenom verksamhetsberättelsen som, vederbörligen
undertecknat, mailats ut jämte kallelsen och tillgängligt på hemsidan.
Därefter svarar Lars-Erik Nilsson på det fåtal frågor angående ekonomin.
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och ekonomisk
redovisning och att lägga dessa till handlingarna.

§7

Revisorernas berättelse
Revisor Christer Hansson läser upp föreliggande revisionsberättelse som
undertecknats av revisorerna Ulla Johansson och Christer Hansson den 8
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februari 2018. I revisionsberättelsen föreslås att årsmötet beviljar styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, 2017.
Revisionsberättelsen godkänns av årsmötet och läggs till handlingarna.

§8

Fråga om ansvarsfrihet till styrelsen
Årsmötet beslutar enhälligt och i enlighet med revisorernas förslag att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§9

Behandling av motioner och förslag
Inga motioner eller förslag har inkommit.

§ 10

Beslut om arvode för styrelsen
Ersättningen till styrelsen beslutas om att även under nästkommande
verksamhetsår bli oförändrad, dvs. 5000 kronor. Arvode utgår inte till
enskilda styrelsemedlemmar utan pengarna används till en gemensam
aktivitet vid verksamhetsårets slut.
Årsmötet beslutar enhälligt att på detta sätt visa sin uppskattning för
det arbete och engagemang som styrelsen lagt ner.

§ 11

Fastställande av budget och avgifter
Kassören Lars-Erik Nilsson redovisar att ytterligare en odlingsförening
blivit medlem i LKC. Den nya föreningen faktureras med 286 kronor; där
151 kronor utgör medlemsavgift och 135 kronor försäkringsavgift. Kassören
föreslår att avgiften för 2018 ska vara oförändrad.
Årsmötet fastställer budgeten och beslutar att årsavgiften skall vara
oförändrad.
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§ 12

Val av styrelse
Jenny Hallström, sammankallande i valberedningen, redogör i korthet för
uppdraget samt hur valberedningen motiverat sina förslag till lediga
styrelseuppdrag. Bengt Larsson har avsagt sig sitt uppdrag i valberedningen
eftersom han nominerats till styrelsen. Valberedningens skriftliga förslag har
på ett åskådligt sätt redogjort för pågående mandatperioder och vilka

poster som står till val 2018. Förslaget har varit utsänt tillsammans med
övriga årsmöteshandlingar. Valberedningen föreslår
Lars-Erik Nilsson, omval kassör för en tid av två år
Marko Dimovski, omval ledamot för en tid av två år
Bengt Larsson, nyval ledamot för en tid av två år
Lars-Gösta Jardevall, omval suppleant för en tid av ett år
Monika Steorn, omval suppleant för en tid av ett år
Årsmötet beslutar att följa valberedningens förslag och därmed välja
ovan nämnda personer i enlighet med redovisat förslag. Samtliga val är
enhälliga.

§ 13

Val av revisorer och suppleant
Jenny Hallström redovisar valberedningens förslag till revisorer enligt
följande:
Ulla Johansson, ordinarie, omval för en tid av två år.
Bozena Wlosinska, suppleant, omval för en tid av ett år.
Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget. Även dessa val är enhälliga.

§ 14

Val av valberedning
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Ordföranden tackar valberedningen för sitt goda arbete. Även denna
omgång har tillhört de lättare och valberedningen har nu blivit varm i
kläderna. Eftersom en valberedare fortsätter sin gärning inom styrelsen
behöver ett nytt namn tillfogas och ordföranden ber om förslag. Avgående
styrelseledamoten Jeanette Nilsson nomineras att ingå i den nya
valberedningen.
Årsmötet beslutar i enlighet med detta förslag och väljer valberedning
enligt följande:
Jenny Hallström, tillika sammankallande, omval för en tid av ett år.

Even-André Karlsson, omval för en tid av ett år.
Jeanette Nilsson, nyval för en tid av ett år.

§ 15

Övriga ärenden
a) Vattenavstängning
Svar på LKC:s skrivelse är den att Markentreprenad är utförande enhet,
Park- och naturkontoret är beställande enhet. Önskas annan tid för
avstängning/påsättande av vatten bör överenskommelse ske med beställaren.
b) Information om ”medlemskap-arrendator”, Ulla Henriksson, Gläntan
Ulla Henriksson informerar om problemets uppkomst och utveckling.
Sammanfattningsvis kan man bistert konstatera att kommunen inte har
hanterat ärendet i enlighet med sina egna bestämmelser. Problemet är att
lydelsen i kolonisters arrendekontrakt överlåtits till en nog välmenande men
icke juristskolad tjänsteperson och därför inte håller för en juridisk prövning
i enlighet med Jordabalkens bestämmelser.
Ett av kraven i de kommande förhandlingar mellan kommunen och LKC bör
självfallet vara att kräva kontrakt som håller för en juridisk prövning och
som ger ledning i vad som gäller när var hur och för vem!
c) Arbete med nya arrendeavtalen – inbjudan Lunds kommun
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LKC har fått inbjudan av kommunen som vill påbörja arbetet så snart som
möjligt. Hur arbetet ska läggas upp ska styrelsen komma överens om vid
efterföljande konstituerande styrelsemöte.
d) Ny medlem i LKC – Källbytäppans Odlingsförening
Styrelsen har beviljat föreningen medlemskap i LKC och föreningen hälsas
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN.
e) Webmastern har ordet
Responsen på presentationsupplägg på LKC:s hemsida har varit stort, 11
föreningar finns representerade sedan starten förra månaden. Eftersom LKC
numera räknar till 21 medlemsföreningar finns en del arbete kvar.
Webmastern uppmanar ”eftersläntrarna” att göra slag i saken och bums

inlämna hemföreningens presentation till honom. Även en webmaster har
rätt till en god arbetsmiljö!
f) Föreningarnas medlemsavgift
Samtliga föreningar uppmanas till att skicka in sina årsmötesprotokoll till
Malgorzata Khalaf och till LKC. Detta för att säkerställa aktuell
medlemsavgift samt styrelsesammansättning.
g) Föreningarnas medlemsavgift till LKC
Kassören uppmanar till att fakturanummer och inget annat ska uppges vid
inbetalning. Fakturanumret går inte att missa, lycka till, kassörer.

§ 16

Mötets avslutande
Mötesordföranden framförde sitt tack till de närvarande för visat intresse
och avslutar mötet.
Vid protokollet

Justeras

Emmy B Lindskog

Conny Olsson
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mötessekreterare

mötesordförande

Jenny Hallström

Even-André Karlsson

justeringsperson

justeringsperson
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