LUNDS
KOLONISTERS
CENTRALFÖRENING

FULLMÄKTIGE

PROTOKOLL

Årsmöte
Datum:

27 februari 2020

Tid:

kl. 19:15 – 21:20

Plats:

Föreningslokalen, Fågelhundsvägen 35, Lund

Närvarande:

Jessica Glimberg, ordförande LKC
Emmy B Lindskog, viceordförande LKC, ordförande Viktoria
Lars-Erik Nilsson, kassör LKC
Bengt Larsson, sekreterare LKC, representant Källbymölla odlarförening
Marko Dimovski, ledamot LKC, ordförande Öster 1
Lars-Gösta Jardevall, suppleant 1 LKC, representant Öster 2
14 koloni-/odlingsområden,
24 röstberättigade

Övriga

Jenny Hallström, sammankallande valberedning, ordförande S:t Månslyckan

närvarande

Even Karlsson, valberedning, ordförande S:t Hans, from kl. 20:45

§1

Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordföranden Jessica Glimberg hälsar de närvarande välkomna och öppnar
mötet. Årsmötet fastställer dagordningen enligt utsänt förslag.
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§2

Fastställande av röstlängd
Antalet röstberättigade uppges till 24 varvid röstlängden fastställs.

§3

Val av ordförande och protokollförare för årsmötet
Valberedningen föreslår Martin Lindsten, Örjan till mötesordförande och
Emmy B Lindskog, Viktoria till protokollförare.
Martin Lindsten väljs till ordförande för mötet och Emmy B Lindskog väljs
till protokollförare för mötet.

§4

Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare
Claes Hall, Oskarshem 1, och Claes Stålhammar, Solhällan, 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
Ordföranden Jessica Glimberg går igenom verksamhetsberättelsen som,
vederbörligen undertecknat, mejlats ut jämte kallelsen och tillgängligt på
hemsidan.
Därefter lämnar kassören Lars-Erik Nilsson sin redogörelse för
resultaträkningen 2019 samt kommenterar vissa enskilda poster i
uppställningen. Mötesordföranden Martin Lindsten konstaterar att inga fler
frågor finns att besvara och tackar för de lämnade redovisningarna.
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och ekonomisk
redovisning och att lägga dessa till handlingarna.
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§7

Revisorernas berättelse
Eftersom ingen av revisorerna är närvarande vid årsmötet läser
mötesordföranden Martin Lindsten upp föreliggande revisionsberättelse som
undertecknats av revisorerna Ulla Johansson och Christer Hansson den 10
februari 2020. I revisionsberättelsen görs några påpekanden som dock inte
är av den digniteten att revisorerna hindras från att föreslå årsmötet att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, 2019.
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 2019.

§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 redogör för de poster som är av särskilt intresse,
dvs. medlemsavgifter kontra försäkringar. Då dessa poster dock mer eller
mindre jämnar ut sig föreslår han en oförändrad avgift för 2020.
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Ledamot Bengt Larsson är av den åsikten att bägge poster ska justeras för
att omgående få rättvisande siffror på medlemsantal och odlingsareal.
Kassören Lars-Erik Nilsson genmäler att kommunen inte lämnat exakt antal
medlemmar som kan skifta framför allt på odlarfronten medan antalet
kolonister är tämligen konstant. Vidare verkar kommunens uppgifter
avseende odlingsytan heller inte vara oklanderliga. Det är naturligtvis
önskvärt att få kommunen att lämna korrekta uppgifter i båda fallen så snart
som det bara är möjligt och därmed möjliggöra en justering av uppgifter och
anpassa dessa till faktiska förhållanden. Eftersom både kassören Lars-Erik
Nilsson och ledamoten Bengt Larsson vidhåller sina uppfattningar
konstaterar mötesordföranden Martin Lindsten att det föreligger två förslag
som årsmötesdeltagarna ska rösta om:
förslag A - kassören Lars-Erik Nilssons förslag
förslag B - ledamoten Bengt Larssons förslag.
Mötesordföranden Martin Lindsten föreslår handuppräckning och ber
rösträknarna att träda in.
Omröstningen ger resultatet 14:7 till förmån för förslag A, några deltagare
avstår från röstning.
Årsmötet fastställer således budgeten och beslutar att årsavgiften skall
vara oförändrad.

§ 12

Val av föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och
suppleanter
Jenny Hallström, sammankallande i valberedningen, redogör i korthet för
uppdraget samt hur valberedningen motiverat sina förslag till lediga
styrelseuppdrag. Ledamöterna Bengt Larsson och Marko Dimovski har
avsagt sig sina uppdrag i styrelsen. Valberedningens skriftliga förslag har på
ett åskådligt sätt redogjort för pågående mandatperioder och vilka poster
som står till val 2020. Förslaget har varit utsänt tillsammans med övriga
årsmöteshandlingar. Valberedningen föreslår:
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Lars-Erik Nilsson (Solhällan), omval kassör för en tid av två år
Iréne Stenfors (Täppan), nyval ledamot för en tid av två år

Pia Ukkonen (Västra Sommarstaden), nyval ledamot för en tid av två år
Iréne Stenfors och Pia Ukkonen lämnar en kort redogörelse där de berättar
om sin respektive kolonihemvist, om sin person, sina intressen och vad de
brinner för.
Ersättarna Lars-Gösta Jardevall och Rickard Wallin har avsagt sig sina
uppdrag i styrelsen varför valberedningen föreslår
Maria Adenell (S:t Hans), nyval suppleant för en tid av ett år
Karl Mårtensson (S:t Månslyckan), nyval suppleant för en tid av ett år
I likhet med ledamöterna får suppleanten Maria Adenell sköta sin
presentation och valberedningens sammankallande Jenny Hallström
introducerar Karl Mårtensson i hans frånvaro.
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 (Västhagen), ordinarie, omval för en tid av två år.
Bozena Wlosinska (S:t Hans), suppleant, omval för en tid av ett år.
Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget. Även dessa val är enhälliga.
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§ 14

Val av valberedning
Valberedningen tackas för sitt rediga och omsorgsfulla arbete och
förhoppningen att denna vinnande trio står till förfogande för ytterligare en
mandatperiod är stora. Både Jenny Hallström och Even Karlsson har,
glädjande nog, tackat ja till att fortsätta vara valberedare. Emellertid

konstateras att Johan Andersson inte hört av sig med svar om huruvida han
vill fortsätta och därför inte kan föreslås till en ny period. Många förslag på
namn har lämnats av auditoriet men alla nämnda har skyndat sig att tacka
nej. Därför får uppdraget förklaras vilande i avvaktan på att en ny tredje
ledamot kan förstärka valberedningen. Det gäller att aktivt söka bland
medlemmarna, både styrelsen, valberedningen och alla goda krafter är här i
plikten.
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.
Vakant tills vidare.

§ 15

Övriga ärenden
a) Nya stadgar
Ordföranden Jessica Glimberg menar att det finns ett behov av att förbättra
nuvarande stadgar. Föreningarna ombedes att utgå från nu gällande stadgar
och komma med de förändringar/förbättringar/förtydliganden som
lokalföreningar och dess medlemmar anser vara befogade. Detta arbete kan
lämpligen ske under sommaren med inrapportering till LKC därefter. I fall
det finns eldsjälar ute i föreningar som (i grupp) vill arbeta med revidering
av stadgar, hör av er till styrelsen!
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§ 16

Information om
a) Arrendeavtalen
Den viktigaste punkten är att de gamla arrendeavtalen löper vidare
oförändrade till år 2029 och varken föreningar eller enskilda kolonister ska
skriva på något – ifall kommunen händelsevis ändå skulle starta en
försöksballong. Däremot ska LKC i så fall skyndsamt kontaktas!
Även avgifter förblir de gamla, dock med undantag för indexuppräkningen
som ju sker årligen. Därför bör fakturan för 2020 nagelfaras av alla innan

betalning. Det nämns en uppräkning med 1,61 % och det emanerar i frågan
indexuppräkning men med vilket belopp som bas? För att råda bot på alla
oklarheter sammanfattar mötesordföranden Martin Lindsten sina tankar i
följande rekommendationer till styrelsen:
Lägg ut info på hemsidan så ingen förening eller enskild kolonist behöver
vara undrande längre. Infon ska innehålla en kort sammanfattning i vad de
spruckna förhandlingarna till slut resulterade i rent konkret för föreningar
och enskilda kolonister, både rättigheter som skyldigheter. Räkneexempel så
att alla kan framräkna sin egen indexhöjning och gärna en kort överblick
över vad den närmaste framtiden kan föra med sig av förändringar som
kolonirörelsen kommer att behöva ställa in sig på.
Årsmötet biträder rekommendationen.

b) Stenmjöl på gångarna
Ordföranden Jessica Glimberg upplyser om att Viktoria haft
stenmjölsbeläggning i tre säsonger nu. Kommunen har slutligen tagit ansvar
för en utvärderingsträff där befintliga problem dryftats.
Kort efter träffen har tekniska förvaltningen återkommit med en plan som
dock inte kan genomföras så länge det är så vått. Planen omfattar följande
moment:
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Förvaltningen bekämpar det befintliga ogräset med ex hetvatten, denna
åtgärd är en engångsföreteelse
Därefter fylla på med 2 cm stenmjöl i gången
En liten hög med stenmjöl ska finnas tillgänglig på området då underlaget
måste underhållas med mer stenmjöl
Skötselinstruktion stenmjöl framställs i laminerat utformande och placeras
på lämplig plats.
Ordföranden Jessica Glimberg avslutar med att nämna att det nu snart är S:t
Hans tur att få utbytt sin grova beläggning mot stenmjöl och att
introduktionen och skötsel blir lättare än på Viktoria.

c) Tysklandsresan
Kassören Lars-Erik Nilsson informerar om att resan till Lübeck lämnat
planeringsskedet och antagit form. Alla föreningar (och deras medlemmar)
har fått utskick och möjlighet att anmäla sig. Resan påbörjas vid
godsmagasinet i Lund fredagen den 8 maj kl. 20:20, vi är tillbaka den 10
maj kl.09:45. I priset på 1 250:-- per deltagare ingår buss och färja t/r samt 2
x frukost.
Det gröna programmet i Lübeck är än så länge hemligt. Anmäl dig senast
den 20 mars till kassören Lars-Erik Nilsson!

d) Förtydligande av LKC:s faktura om medlemsavgift och
försäkringsavgift
Eftersom uppgiften föredragits tidigare under kvällen är ingen som önskar
något ytterligare förtydligande.

Jonas Hartvig, Oskarshem 1, har en fråga om hemsida, mailadress med
mera. Han ombeds ta kontakt med LKC:s webbmaster Conny Obrell för
”teknisk support”.
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Vid nästa möte ska det bli mera info om öppethållande och den kära
låsproblematiken. För att hjälpa förvaltningen på traven har LKC inhämtat
två anbud som man presenterat för den. Positivt är att förvaltningen reagerat
på det dyrare men mycket långsiktigare förslaget som även kunde fås med
tidsstyrning. En närmare presentation ska förhoppningsvis komma vid nästa
möte. Kom gärna då med och gör dig kunnig!

§ 17

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

Justeras

Emmy B Lindskog
mötessekreterare

Martin Lindsten
mötesordförande

Claes Hall

Claes Stålhammar

justeringsperson

justeringsperson

