
Protokoll ftirt vid årsmöte med
Listuddens Koloniträdgårdsförening
den24 mars2002 kl 15.00

Plats: Fyren, Lågskärsvägen 13, Kärrtorp

I Årsmötets öppnande

Ordftirande Dorrit Söderholm hälsade alla varmt välkomna till årsmötet.

2 Kondolera med en fyst minut

En tyst minut hölls för våra kamrater som inte längre är med oss.

3 Fråga om kallelse skett enligt stadgarna

Beslutades att kallelse har skett enlighet stadgama.

4 Fastställande av dagordning och röstlängd

Ordförande Dorrit Söderholm informerade vilka övriga frågor som styrelsen avsåg ta

upp på årsmötet och därefter

b e s luta d e årsmötes de ltagarna att go dkänna dagordningen.

Närvarande 122 kolonistugeägarc och mer än 150 personer.

5 Val av ordförande för mötet

Årsmötet beslutade att utse Anders Fridh till ordförande för mötet.

6 Val av protokollförare

Årsmötet beslutade att utse lnger Härjerud till protokollftirare.
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7 Val av 2 justerare tillika rösträknare

Årsmötet beslutade att utse Erik Lundgren och Maud Below till rösträknare samt att

tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

8 Styrelsensårsberättelsesamträkenskapsrapport

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens årsberättelse med däri ingående

räkenskapsrapport.

Efter ändring på sid t 6 i årsberättelsen så att Ränteintäkter 2 tkr under rurbriken

Utgifter flyttas till rubriken Intäkter beslutade årsmötet att godkänna styrelsens

förslag till budget för verksamhetsäret 2002.

Med anledning av att bl a ökade avgifter för sophämtning, slamsugning och containrar

orsakar ett underskott i frireslagen budget för 2002 foreslog styrelsen en hojning av

medlemsavgiften med 600 kronor per år

Årsmötet beslutade i enlighet med sty'relsens förslag att fastställa en hcijning av

medlemsavgiften med 600 kronor/år. Det innebär att medlemsavgiften är 1.600 kronor
per åir. Ärsmötet beslutade att beloppet på 600 kronor skulle tas ut vid två tillftillen.

Ärsmötet beslutade också att ge styrelsen i uppdrag att utreda om byte av elleverantör

kan resultera i sänkning av elavgifter for fcireningen.

9 Revisorernas berättelse

Årsmötet beslutade att godkänna reyisoremas berättelse.

10 Beslut angående balans- och resultaträkning

Ärsmötet beslutade att godkänna balans- och resultaträkning.

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Ärsmötet beslutade att ge stlnelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2001.

12 Fastställande av arvoden för är2002

På styrelsens fiirslag beslutade årsmötet om ofcjrändrade arvoden för är 2002.

13 Val av kassör 2 år

Årsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens ftirslag utse Monika Sandberg

som kassör i 2 år (omval).
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14 Val av vice ordförande 2 år

Ärsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens forslag utse Sam Gungner som

vice ordförande i 2 år (nyval).

15 Val av ledamöter 2 år

Årsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag utse Gert Larsson som

ledamoti2år(omval).

16 Val av suppleanter L år

Ärsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag utse Micael Hjelm
(omval), Inger Härjerud (omval) och Kenneth Lexander (nyval) som suppleanter i 1 år.

17 Val av kulturkommitt6

Årsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens fcirslagvålja om Lena

Axtelius, Mona Blomberg, Kerstin Wernd6n och Siv Blomkvist till kulturkommittön
ftir 1 år.

18 Val av revisorer och revisorssuppleanter I år

Ärsmötet beslutade att i enlighet med valberedningens förslag välja Anders Fridh och

Maj-Lis Gellerstedt (omval) till revisorer samt Lars Lindberg och Ann-Charlotte

Bennerstam (omval) till revisorssuppleanter fcjr 1 år.

lg Val av valberedning 1 år

Årsmötet beslutade att till valberedriing for 1 år utse Viveka Gavelin och Jan Olson

(omval) samt Bert Bengtsson (nyval).

I samband med val till de olika uppdragen presenterade Dorrit de personer som har

uppdrag utanfijr styrelsen såsom husvärdinnor, vattenansvariga, toalettansvarig,

parkförvaltare, bilparkeringsansvarig, säkerhetsansvarig. Uppgifter om namn på

styrelsen och andra med uppdrag kommer som vanligt att sättas upp på anslags-

tavloma.

20 Årets kolonist

Till årets kolonist fcjr år 2001 utsågs Valfrid Monthen. Valfrid är föreningens

parkförvaltare och sköter på ett alldeles utomordentligt sätt om allmänningarna med

g1äsklippning och skötsel av buskar m.m.

Dorrit påminde mötesdeltagama om att alla kan vara med och rösta fram årets kolonist
genom att lägga sin röst i föreningens brevlåda vid fcireningshuset.

2L Avtackning av avgående ledamöter

Ärsmötet tackade Karl Eklund och Ove Gustavsson for allt arbete som de i många år

har utfort för foreningens bästa.
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22 Motioner och förslag

Inga motioner och förslag har inkommit till styrelsen.

23 Övriga frågor

Eldning på lotterna
Ärsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att det ska vara fördudet att elda

på lotterna.

Lås till erindar
Årsmötet beslutade att fcireningen skulle ta ut självkostnadspriset 40 kronor per

nyckel till nya grindlåset inför hösten.

Nya stadear
Förslag till nya stadgar delades ut efter årsmötet. Förslaget kommer att tas upp till
diskussion på sommarmötet fcir beslut på nästa årsmöte.

Kompostutbildning den 26 maj
Alla som vill kan delta i kompostutbildning. Information kommer att sättas upp på

anslagstavlorna.

Taxering av kolonistugor
Dorrit informerade om att vi ska överklaga eventuell taxering av stuga och hänvisa till
arrendeavtalet.

Hundar
Dorrit påminde om att hundar ska hållas kopplade pävägar och allmänningar.

Säkerhetsfrågor
Ordet lämnades till Stefan Magnusson, ft)reningens säkerhetsansvarige, som berättade

att vintem har varit ganska lugn avseende inbrott och skadegörelse med några få

undantag. Nattvandringarna har fungerat bra och många har ställt upp.

En mötesdeltagare ftreslog att bevakningen skulle kunna utökas genom vandring
under dagtid. Stefan uppmanade de som är intresserade av detta att ringa till honom.

Miljödiplomerine
Rose-Marie Lithön frän Skarpnäcks stadsdelsförvaltning informerade om hur det går

till att delta i miljödiplomering. Styrelsen har fätt en frirfrågan från stadsdelsförvalt-
ningen om Listuddens koloniträdgårdsförening vill vara med i ett pilotprojekt. Ett
dokument innehällande kriterier för miljödiplomering m.m. hade delats ut till
mötesdeltagama och kommer att sättas upp på anslagstavlorna.

Beslutades föreningen ska ta ställning till frågan på sommarmötet.
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Avslutning med lotteri
Anders förklarade arsmötet 2002 avslutat och tackade årsmötesdeltagama. Dorrit
överliimnade ordet till Lena Axtelius i kulturkommitt6n som berättade om
kulturkommitt6ns verksamhet och att Listuddens loppis hade slagit rekord och

inbringat 16.l4l kronor. Lena vädjade om hjälp med att transportera bort överblivna
saker efter årets loppis. Därefter vidtog utdelning av lotterivinster.

Vid protokollet: Justeras:

Erik Lundgren

dh*J ?rrj",,r
Maud Below

!t

Dorrit Söderholm
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