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ÅRSMÖTE  PROTOKOLL 

Årsmöte 
Datum:  23 februari 2017 
Tid:  19:00 – 21:00 
Plats:  SRF Lundabygdens lokal, Tordönsvägen 4i 

Närvarande:  15 koloniområden,  22 röstberättigade 

Från Tekniska nämnden, park- och naturkontoret närvarar: 
Lars Brobeck, parkintendent 
Janine Österman, trädgårdstekniker, projektansvarig 

Mötet inleds med informationspunkter från Lars Brobeck och Janine Österman: 

2016 har varit ett lugnt år med endast ett fåtal ärenden kopplade till koloniområdena. Under 
2017 kommer följande att hanteras: 

Ytterligare några kompostanläggningar kommer att byggas. 

På Viktoria kommer tillgänglighetsanpassningen av gångarna, som innebär ett byte till 
stenmjöl, att påbörjas så fort vädret och marken tillåter det. 

Under 2017 kommer KL-gruppen att gå igenom grindarna och deras lås på alla områdena. 

Nya skyltar och öppettider 
Alla koloniområden har nu fått en officiell gatuadress. Adresserna är inlagda i t.ex. Eniro och 
har lämnats vidare till räddnings- och färdtjänst. Det visade sig att koloni-föreningarna inte 
har fått information om vilka de nya adresserna är. Adresserna kommer att skickas ut under v. 
9. Utformningen av de nya adresskyltar som varje område ska få är inte klar. Eftersom 
öppettiderna eventuellt kommer att omförhandlas kommer det inte att stå några öppettider på 
de nya skyltarna. 

Spårarbete 
Kommunen vet i nuläget inte exakt hur den planerade utbyggnaden till fyra spår mellan Lund 
och Arlöv kommer att påverka koloniområden som ligger nära spåren. Kommunen ska under 
mars träffa Trafikverket för att få information. Efter mötet med Trafikverket kommer 
kommunen att kalla till möte på Kristallen med de koloniföreningar som påverkas, t.ex. S:t 
Månslyckan och Västhagen. Spårarbetet beräknas vara klart 2023. 
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Det är viktigt att kommunen (Malgorzata Khalaf) får aktuell information från alla 
koloniområden om vem som är ordförande, kassör, firmatecknare och vilket 
organisationsnummer föreningen har. Avsaknad av dessa uppgifter kan påverka utbetalningen 
av avgifterna. 

Det nuvarande arrendeavtalet löper t.o.m. 2019-12-31 och kommunen kommer snart att inleda 
förhandlingar med LKC om hur det nya avtalet ska utformas. Bland annat kommer man att ta 
upp arrendehöjningar, avtalstid och områdenas öppettider. 

Planerade evenemang under 2017: 
Informationstillfälle om biodling på koloni- och odlingslottsområde – 14 mars 
Med anledning av ett ökat antal förfrågningar om möjligheten att ställa upp bikupor på 
koloni- och odlingslottsområde anordnar Park- och naturkontoret ett föredrag om biodling. 
Janine delade ut informationsblad om tillfället. Anmälan senast 12/3 till Janine 
(janine.osterman@lund.se). 

Stadsparkens dag – 20 maj 
Då kommer även SM i trädklättring att anordnas. 

Skördefesten återkommer som vanligt i september 
Om koloniområdena vill delta på något sätt så kontakta gärna Janine. 

Janine uppmanar föreningarna att gärna ta kontakt med kommunen om de ska anordna någon 
fest, växtbytardag, eller något liknande. Kommunen kan då hjälpa till med marknadsföring 
via sina kanaler. 

Det föreslås att det anordnas Koloniområdenas dag i Lund. Det kan vara en gemensam dag då 
så många koloniområden som möjligt deltar genom att ha öppet och bjuda in allmänheten. 
Förslaget tas emot positivt av alla på mötet och Janine vill gärna att vi kontaktar henne med 
förslag på hur det kan genomföras. 
Förslaget diskuterades ytterligare efter årsmöteshandlingarna och det beslutades att LKC ska 
ta upp förslaget och att ett mer konkret förslag sedan kan tas upp på nästa ordförandemöte. 20 
augusti förslogs som ett lämpligt datum för evenemanget. 

Avslutningsvis fick kommunens företrädare en fråga: 
Varför måste koloniföreningarna skicka in sina stadgar för godkännande av kommunen? 
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Lars Brobeck svarar att kommunen måste kontrollera att det inte står något i stadgarna som 
motsäger övriga avtal och regler som gäller för koloniområdena. 

Innan själva årsmötet påbörjas tas en liten paus då det bjuds på kaffe och bullar. 

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordning 

Ordförande Conny Olsson hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet. 
Årsmötet fastställer dagordningen enligt föreliggande förslag. 

§ 2 Fastställande av röstlängd 
  

Röstlängden fastställdes, 15 koloniföreningar är representerade med totalt 22 
närvarande företrädare. 

§ 3 Val av ordförande och protokollförare för årsmötet 
  
 Bengt Larsson (Källby Mölla) väljs till ordförande för mötet. 
 Jenny Hallström (S:t Månslyckan) väljs till sekreterare för mötet. 

§ 4 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare 

Ulla Henriksson (Gläntan) och Göran Andersson (Västra Sommarstaden) väljs 
till justeringspersoner, tillika rösträknare för mötet. 

§ 5 Fråga om kallelsen behörigen skett 

Årsmötet anser enhälligt att kallelsen har skett inom den tid som stadgarna 
föreskriver. 

§ 6 Styrelsens redovisningshandlingar 

 Verksamhetsberättelsen delades ut på mötet och föranledde inga frågor. 
  

Kassören Lars-Erik Nilsson gick igenom den ekonomiska redovisningen. 
Föreningen går med plus och har 26 347 kr på kontot. 
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Lars-Erik får frågan varför bankavgifterna blev 1800 kr, dubbelt så höga som för 
2015? Flera andra föreningar nämner att deras bankavgift inte är så hög.  
Lars-Erik förklarar att det är den nya avgift som föreningen fått i och med att 
banken ombildats till Sparbanken Skåne. 

Kassören får i uppdrag att kontakta föreningens bank och se om det är möjligt 
att få en lägre bankavgift. 

Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen och den ekonomiska 
redovisningen och att dessa läggs till handlingarna. 

§ 7 Revisorernas berättelse 

Ulla Johansson (Västhagen) läser upp revisionsberättelsen som finner att 
styrelsens handlingar och underlag är i sin ordning. Revisorerna föreslår att 
årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

Revisionsberättelsen godkänns av årsmötet och läggs till handlingarna. 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutar enhälligt och i enlighet med revisorernas förslag att  
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

§ 9 Behandling av motioner och förslag 

Det har inkommit en motion från S:t Månslyckan om önskad möjlighet att få 
tillgång till fler sopsorteringskärl, för utökade sopsortering i koloni-områdena. 
LKCs styrelse har behandlat motionen på ett av sina möten och ställer sig 
positiva till att skicka vidare motionen till Tekniska nämnden. 

Årsmötet beslutar att motionen ska skickas vidare till Tekniska nämnden 
med ett tillägg om att föreningarna vill se ett kostnadsförslag och att det 
ska finnas en möjlighet för föreningarna att på frivillig basis kunna välja 
om de vill ha en utökad sopsortering. 

§ 10 Beslut om arvode för styrelsen 

!  4



!  
LUNDS  

KOLONISTERS  
CENTRALFÖRENING 

  
 
  

Ersättningen till styrelsen beslutas vara oförändrad och utgör för 2017 5000 kr. 
Arvodet utgår inte till enskilda styrelsemedlemmar utan pengarna används till 
gemensam julavslutning m.m. 

§ 11 Fastställande av budget och avgifter 

Kassören Lars-Erik Nilsson föreslår att budgeten ska vara den samma som för 
2016, med skillnaden att medlemsavgifter och försäkringar justeras utifrån 
resultatet för 2016. Skillnaden beror på att föreningen Källby Mölla har 
tillkommit i föreningen. 

Troligen kommer även kostnaden för bankavgifter att behöva justeras, men 
kassören ska först kontrollera avgiften med banken. 

Följande frågor om budgeten togs upp: 

Fråga: Varför är kostnaden för hemsidan så hög? Det finns möjlighet att skapa 
en gratis hemsida via t.ex. Google. 
Svar: Under 2016 har LKC, i och med en flytt av hemsidan, behövt betala för 
två domännamn. Under 2017 behöver vi bara betala för domänen lkclund.se. 

Fråga: Vad ingår i posten Gåvor, representation? 
Svar: Används t.ex. till blommor till avgående styrelsemedlemmar, gravkrans 
vid bortgång av aktiv styrelsemedlem. 

Årsmötet fastställer budgeten och att årsavgiften ska justeras enligt 
framlagt förslag. 

§ 12 Val av styrelse 

Even Karlsson (S:t Hans), sammankallande i valberedningen, redovisar 
valberedningens förslag till lediga styrelseuppdrag. 

Ledarmöter: 
Marko Dimovski, omval för en tid av ett år 

Jeanette Nilsson, omval för en tid av ett år 
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Conny Olsson, omval för en tid av två år 

Emmy Lindskog, omval för en tid av två år 

Suppleanter: 
Lars-Gösta Jardevall, omval för en tid av ett år 

Monika Steorn, nyval för en tid av ett år 

Kassör: 
Lars-Erik Nilsson, omval för en tid av ett år 

Årsmötet beslutar i enlighet med redovisat förslag. 

§ 13 Val av revisorer och suppleanter 

Even Karlsson redovisar valberedningens förslag till revisorer enligt följande: 

Ulla Johansson, ordinarie, omval för en tid av ett år 

Christer Hansson, ordinarie, omval för en tid av två år 

Bozena Wlosinska, suppleant, nyval för en tid av ett år 

Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget. 

§ 14 Val av valberedning 

Even Karlsson meddelar att Hanna Wallin och Magnus Hellberg avgår ur 
valberedningen. Even kan tänka sig att vara kvar i valberedningen, men vill inte 
vara sammankallande. 

Det föreslås på sittande möte att följande ingår i valberedningen: 
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Jenny Hallström, sammankallande, nyval för en tid av ett år 

Bengt Larsson, nyval för en tid av ett år. 

Even Karlsson, omval för en tid av ett år. 

Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget. 

§ 15 Övriga ärenden 

 Inga övriga ärenden. 

§ 16 Mötets avslutande 

Mötesordförande tackar de närvarande för gott mötesdeltagande och avslutar 
mötet. 

Vid protokollet    Justeras 

Jenny Hallström    Bengt Larsson 
mötessekreterare    mötesordförande 

Ulla Henriksson    Göran Andersson 
justeringsperson    justeringsperson
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