
Ärsmöte för Listuddens Koloniträdgårdsförening 2003-03-30

1 Mötets öppnande
Ordf Dorrit Söderholm hälsade alla välkomna till årsmötet i Fyren och förklarade

mötet öppnat.

2 Kondolera med en tyst minut
Dorrit uppmanade alla till en tyst minut för under året boftgångna medkolonister.

Därefter läste Dorrit upp ett brev från Eva Eklund där Eva tackade för fint stöd från

alla på Listudden i samband med Kalles sjukdom och bortgång.

3 Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
Mötet fastslog att kallelse skett enligt stadgama.

4 Fastställande av dagordning och röstlängd
Mötet fastställde dagordningen. Det fanns 111 röstberättigade deltagare pä årsmötet.

5 Val av ordförande för mötet
Mötet valde Anders Fridh som mötesordförande.

6 Val av protokollförare
Pia Lindblom valdes till protokollförare för mötet.

7 Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Till justerare valdes Monica Buchheim och Inger Härjerud'

8 Styrelsens årsberättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning
Mötet fastställde årsberättelsen och godkände balans- och resultaträkningen.

9 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs. Mötet godkände berättelsen.

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

11 Budgetförslag
Det blev lite diskussion om avgifter för sophämtning. Vi har forlfarande avtal med

Sita, som har monopol på sophämtningen i området. Omförhandling kan ev göras i
april månad2003. Det är dock inga stora prisskillnader i förhållande till andra

aktörer i branschen.

Containrar ingår inte i posten sophämtning. Diskussioner fördes om containraffIa var

billiga eller ej. Mötet påpekade att elektriska apparater inte får slängas i containrarna

eftersom det ger föreningen böter.

Mötet enades och godkände budgetförslaget.

12 Fastställande av arvoden för 2003
Styrelsens förslag är oförändrade avgifter. Mötet fastställde förslaget.



13 Val av ordförande2 är
Mötet valde Sam Gungner som ordförande i två år.

14 Val av vice orförande, fyllnadsval L år
Mötet valde Kenneth Lexander som vice ordförande r ett är.

15 Val av ledamöter 2 år
Mötet valde Pia Lindblom, Gun Svensson och Ivar Lerman som ledamöter i två år.

16 Val av suppleanter 1 år
Mötet valde Lena Pettersson, Inger Härjerud och Björn Westerlund som suppleanter

i ett år.

17 Val av Kulturkommitt6
Mötet valde Lena Axtelius (omval), Mona Blomberg (omval), Kerstin Wernddn

(omval), Siv Blomqvist (omval) samt Desir6e Hansdn'

18 Val av revisorer och revisorssuppleanter I år
Mötet valde Maj-Lis Gellerstedt (omval) Anders Fridh (omval) till revisorer för ett

år. Mötet valde A-C Bennerstam (omval) och Lars Lindberg (omval) till
revisorssuppleanter för ett år.

Valberedningen hade också förslag på parkeringsanvariga. Mötet valde Jan Olsson

(omval) och Berth Bengtsson till parkeringsansvariga under ett är,

19 Val av valberedning 1 år
Till valberedning i ett år valdes Jan Olsson (omval), Ing-Marie Ahlenius och Per

Gustavsson.

20 Nya stadgar att antagas av årsmötet
Stadgarna har presenterats tidigare, men bordlades till detta årsmöte. Mötet antog de

nya stadgarrra.

2l Motioner
Inga motioner fanns i år.

22 Övriga frågor
Årets festfixare är de med slutsiffra 3 i husnumret. Musiken och vinster är redan

ordnade, men det finns många arbetsuppgifter kvar. Maud Below har lovat att ställa

upp som back-up.

Områdesansvariga, dvs ansvariga för uthusen är:

Uthus 1: Inger Härjerud, stuga 34, Desirde Hansdn, stuga 106 och Monica
Buchheim, stuga 105

Uthus 2: Margarctha Olsson stuga 67

Uthus 3: Ljungmans i stuga 129

Uthus 4: Siv Wåle, stuga 145 och Sofia Andersson, stuga 187

Uthus 5: Petterssons i stuga 308



De områdesansvariga utser inom gruppen en ansvarig för centralt inköp av

förbrukningsmaterial.

Nåir det gäller arbetsplikten manade Dorrit oss att se till att vi blir avprickade av

antingen Kenneth Lexander eller Gun Svensson. Tala också om hur många timmar

du arbetar vid resp tillfälle.

Dorrit frågade mötet om vi ska arbeta för att miljödiplomera oss. Kravet är dock att

odling måste ske på minst 80 7o av varje tomt och gräsmatta räknas inte som odling.

Vi kan heller inte ha parkeringar på området. Mötet lade förslaget på

milj ödiplomering till handlingarna.

Styrelsen föreslog att värderingsavgiften ska höjas från 700 Kr till 1 000 Kr. Mötet

bordlade frågan och ålade styrelsen att ta fram bättre beslutsunderlag.

Styrelsen föreslog att avgiften för utebliven vakthållning/nattvandring höjs 100 Kr
till 200 Kr. Mötet beslutade att höjning av avgiften till 200 Kr ska genomföras.

Under förra säsongen hade vi en tävling om bästa nya logotype för föreningen.

Tävlingen vanns av Domt Söderholm. Den nya loggan visades upp.

Dorrit frågade om det fanns någon inom föreningen som ville ta på sig att vara

föreningens elektriker med full behörighet. Ingen anmälde sig på mötet'

Den 18 april ska grindarna lyftas av och Dorrit frågade om frivilliga. Kenneth, Gefi

och Ove anmälde sig som frivilliga.

Frågan kom upp om niir vattnet kan sättas på. Vattenmätarnakommer upp i mitten

av april och det ombesörjs av Sthlm vatten, men i övrigt beror det på vädrets makter.

Vintervattenpumpama har frusit under vintern men båda iir nu lagade.

Träden kvävs i kärret. Vi kan därför inte fortsätta som hittills. Vi ska bygga staket

runt ett mindre område. Komposteringsanvarig är Joakim Zeder.I övrigt uppmanas

vi att kompostera på den egna tomten i möjligaste mån. Vi har sökt bidrag från

FSSK till komposteringskurser. Styrelsen har undersökt kompostkvamar och bl a
tagit kontakt med Coop Forum. Efter mötet kommer förslag på kompostkvarnar att

finnas tillgängligt. Styrelsen kommer att ta fram prisförslag.

Vi har ansökt om bidrag till bullerskydd mot Tyresövägen. Vi har fått ett positivt
svar, men vi vet inte när i tiden det kan ske. Vi är inte högprioriterade eftersom vi
inte är årretomboende.

Skogsvägen ska byta namn till Listuddsvägen. Vi mäste tänka på att det finns
ytterligare en Listuddsvägen vid t ex taxibeställningar.

Skylten Listudden sitter för långt in. Mötet föreslog att vi flyttar ut skylten på

arbetsplikten.

Mötet frägade om styrelsen försökt förhandla fram billigare elleverans. Styrelsen
jobbar med frågan.
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Mötet tyckte att det var jättebra att någon eller några har plogat vissa gator i vinter.

Bra också att telefonlistan nu är i stugnummerordning. Vi uppmanas också att

meddela ev ändrade telefonnummer till styrelsen.

Får vi elda på tomterna? Nej, det får vi inte. Hur ska vi då komma tillrätta med alla

eklöv? Dorrit föreslog att vi ska tillsätta en arbetsgrupp som utreder frågan.

Årets kolonister
Till årets kolonister utsågs Tony Carlsson, stuga 299,Mananne Jonsson, sttga263
och Familjen Häggström, stuga 88

Avtackning avgående ledamöter
Vi tackade Hilkka Kolima, Viveka Gavelin, Valfrid Month6n, Berth Bengtsson och

sist men inte minst Dorrit Söderholm för förtjänstfullt arbete för föreningen.

Avslutning med lotteri
Kulturkommittden berättade att man förra året startade en hobbygrupp. Lena

Axtelius berättade också att insamling till loppis sker den 9 juni, med loppis 14 juni.

Pia Lindblom

Inger Härjerud


