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LUNDS  

KOLONISTERS  
CENTRALFÖRENING

FULLMÄKTIGE   PROTOKOLL  

Årsmöte 

Datum: 28 februari 2019 

Tid: 19:05 – 21:35, öppna delen mellan 19:05 och 20:20 

 Plats: SRF Lundabygdens lokal, Tordönsvägen 4 I, Lund 

Närvarande:  LKC styrelsen (7) 

 Christer Hansson, revisor 

 Jenny Hallström, sammankallande vb 

 Even-André Karlsson, vb 

 18 koloni-/odlingsområden, 32 (31) röstberättigade 

Övriga  Conny Obrell, webmaster 

närvarande: Monika Steorns tolkar 

 Janine Österman, odlingssamordnare, Lunds kommun 

 Lars Brobeck, parkintendent, Lunds kommun  

  

Ordföranden Conny Olsson hälsar de närvarande mycket välkomna och 
berättar hur kvällen är tänkt att avlöpa. Tiden fram till ca. kl. 20:00 viks åt 
kommunrepresentanternas presentation av sig själva och sina 
ansvarsområden samt vad som är ”på gång” där. Det ska också finnas 
möjlighet att ställa frågor och få dessa besvarade. Under pausen finns 
möjlighet att stärka sig med kaffe/thé och kakor. Därefter tar den interna 
delen av årsmötet vid.   
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Informationen inleds med en presentation av Janine Österman som är 
odlingssamordnare i kommunen. Förutom befintliga koloni- och  

odlingslotter arbetas med ”Stadsodlingsprojektet” på Brunnshög där man 
kan odla ensam, med vänner och familj eller i förening. Det nyaste 
tillskottet på odlingsfronten är odling på parkmark. Genom att erbjuda 
grupper och föreningar att odla på allmän mark får fler lundabor möjlighet 
att odla samtidigt som det skapas nya mötesplatser i parker och 
grönområden. 

Anmälan om att ”delta med ett inslag” i årets Skördefest den 28 - 29 
september 2019 släpps fri. Hugade föreningar får kontakta Janine för att 
närmare presentera/diskutera sin idé/medverkan. 

Parkintendenten Lars Brobeck påbörjar sin presentation med att berätta om 
att dammen i Stadsparken töms och att man därvid redan stött på en del 
oväntade resultat i form av fisk och annat som det gällt att ta hand om på 
bästa sätt. Han nämner att han inte närmare önskar gå in på 
förhandlingsläget mellan kommunen och LKC avseende nya 
arrendekontrakt men kan dock meddela att förvaltningen i april kommer att 
överlämna ett inriktningsbeslut till Tekniska nämnden. I beslutet ska ingå en 
garanterad medlemsanslutning som länge varit ett tvisteämne mellan LKC 
och kommunen. Parterna är dock fortfarande av olika åsikter vad gäller 
arrendetidens längd och avgifterna.   

Efter det att frågetiden förlängts ett antal minuter bjuds det i pausen på 
sedvanliga förfriskningar. Ordföranden Conny Olsson tackar därefter Janine 
Österman och Lars Brobeck från Park- och naturkontoret för den 
information som lämnats till de närvarande varpå gästerna lämnar lokalen 
och den interna delen av årsmötet tar vid. 

§ 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordning 

Ordföranden Conny Olsson hälsar de närvarande välkomna och öppnar 
mötet. Årsmötet fastställer föreliggande dagordning.  
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§ 2 Fastställande av röstlängd 

Antalet röstberättigade uppges vara 31 personer som representerar 18 av 21 
möjliga föreningar.  

Årsmötet fastställer röstlängden till 31.  

§ 3 Val av ordförande och protokollförare för årsmötet 

Att leda kvällens möte föreslås Rickard Wallin, Haga. Som mötessekreterare 
föreslås Emmy B Lindskog, Viktoria. 

Rickard Wallin väljs till ordförande för mötet och Emmy B Lindskog väljs 
till sekreterare för mötet.  

§ 4 Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare 

Göran Andersson, V: a Sommarstaden och Tore Mårtensson, Västhagen 
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 i korthet genom verksamhetsberättelsen som, 
vederbörligen undertecknat, e-postats ut jämte kallelsen och tillgängligt på 
hemsidan; där dock utan signaturer på grund av GPDR.   

Därefter svarar kassören Lars-Erik Nilsson på de frågor som den 
ekonomiska redovisningen ger upphov till. 

Ledamoten i valberedningen Even Karlsson anländer till årsmötet som ger 
mötessekreteraren anledning att uppmärksamma mötesordföranden på det. 
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Mötesordföranden Rickard Wallin meddelar att aktuell röstlängd är numera 
32 röstberättigade personer vilket bekräftas med klubbslag. 

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och ekonomisk 
redovisning samt 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 5 
februari 2019. I revisionsberättelsen föreslås att årsmötet beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, 2018. 

 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 2018.  

§ 9 Behandling av motioner och förslag  

 Inga motioner eller förslag har inkommit. 

  

§ 10  Beslut om arvode för styrelsen 

Arvode utgår inte till enskilda styrelsemedlemmar utan pengarna används 
till en gemensam aktivitet vid verksamhetsårets slut. Det finns förslag om 
att beloppet bör höjas något men kassören menar att beloppet räcker till och 
yrkar avslag till förslaget. Även under nästkommande verksamhetsår (2019) 
ska ersättningen till styrelsen vara oförändrad, dvs. 5000 kronor.  

Årsmötet beslutar enhälligt att på detta sätt visa sin uppskattning för 
det arbete och engagemang som styrelsen lagt ner. 
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§ 11 Fastställande av budget och avgifter  

Kassören Lars-Erik Nilsson redogör för uppkomna ändringar i budgeten 
som emellertid inte ger upphov till någon höjning av medlemsavgiften och 
föreslår att avgiften för 2019 ska vara oförändrad. 

Årsmötet fastställer budgeten och beslutar att årsavgiften ska vara 
oförändrad. 

§ 12 Val av styrelse 

Jenny Hallström, sammankallande i valberedningen, redogör för uppdraget 
och hur valberedningen motiverar sina förslag till lediga styrelseuppdrag. 
Valberedningens skriftliga förslag redovisar på ett förtjänstfullt sätt 
pågående mandatperioder och vilka poster som står till val 2019.  

Valberedningen föreslår 

Jessica Glimberg, Gläntan, nyval ordförande för en tid av två år (2) 

Emmy B Lindskog, Viktoria, omval ledamot för en tid av två år (2) 

Lars-Gösta Jardevall, Öster II, omval suppleant för en tid av ett år (1) 

Monika Steorn, S:t Hans, omval suppleant för en tid av ett år (1) 

Årsmötet beslutar enligt följande: 

att välja Jessica Glimberg till ny ordförande för en tid av två år (2) 

att omvälja Emmy B Lindskog till ledamot för en tid av två år (2) 

att omvälja Lars-Gösta Jardevall till suppleant för en tid av ett år (1) 

Monika Steorn begär ordet och motiverar varför hon inte anser sig kunna 
fullfölja sin kandidatur. Hon tar således tillbaka sin kandidatur. 

Mötesordföranden Rickard Wallin tillfrågar valberedningens 
sammankallande om man har någon ny kandidat att föreslå vilket förnekas. 
Mötesordföranden uppmanar därefter de närvarande att inkomma med  
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förslag på lämpliga kandidater som är villiga att ingå som suppleant i LKC:s 
styrelse. 

Ett antal namn föreslås men villigheten att anta denna utmaning är inte utan 
förbehåll. Slutligen, till mötets bästa, är mötesordföranden Rickard Wallin, 
Haga, beredd att lägga sina betänkligheter åt sidan och ställer upp som 
kandidat varefter årsmötet beslutar 

att välja Rickard Wallin till ny suppleant för en tid av ett (1) år. 

Samtliga val är enhälliga. 

§ 13 Val av revisorer och suppleant 

Jenny Hallström redovisar valberedningens förslag till revisorer enligt 
följande:  

 Christer Hansson, S:t Månslyckan, ordinarie, omval för en tid av två (2) år 

 Bozena Wlosinska, S:t Hans, suppleant, omval för en tid av ett (1) år. 

Christer Hansson anser att han har ett år kvar av sin mandattid och därför 
inte står på omval. 

Mötessekreteraren konsulterar pärmen med tidigare årsmötesprotokoll och 
kommer fram till att revisor Ulla Johansson omvalts 2018 för en tid av två 
år varför Christer Hansson, som valberedningen listat, detta år står till 
omval. Mötesordföranden informerar årsmötet om detta och valet fortsätter 
såsom valberedningen föreslagit. 

Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  

Även dessa val är enhälliga. 

§ 14 Val av valberedning 

Ordföranden tackar valberedningen för sitt gedigna arbete som i stora delar 
kan fortsätta då sammankallande och en ledamot samtyckt till att fortsätta  
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sitt arbete. Jeanette Nilsson har avböjt omval varför Johan Andersson 
föreslås ingå i valberedningen. 

Årsmötet beslutar i enlighet med detta förslag och väljer valberedning 
enligt följande: 

Jenny Hallström, S:t Månslyckan, tillika sammankallande, omval för en tid 
av ett (1) år 

 Even-André Karlsson, S:t Hans, omval för en tid av ett (1) år 

 Johan Andersson, Viktoria, nyval för en tid av ett (1) år. 

  

§ 15 Övriga ärenden  

Det informeras kort om att oenigheten inför förhandlingarna med 
kommunen består i två frågor, dels arrendetiden och dels avgiftshöjningen. 

§ 16 Mötets avslutande 

Mötesordföranden framför sitt tack till de närvarande för visat intresse och 
avslutar mötet. 

  

 Vid protokollet  Justeras 

Emmy B Lindskog  Rickard Wallin 

mötessekreterare  mötesordförande 

Göran Andersson  Tore Mårtensson 

justeringsperson  justeringsperson


