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möte för Listuddens Koloniträdgårdsförenin g 2004-03-21

Mötets öppnande
Ordf Sam Gungner hälsade alla välkomna till årsmötet i Fyren och förklarade mötet

öppnat.

Kondolera med en tyst minut
Sam uppmanade alla till en tyst minut för under året bortgångna medkolonister.

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

Fastställande av dagordning och röstlängd
Mötet fastställde dagordningen. Det fanns 107 röstberättigade deltagare på årsmötet.

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

Val av protokollförare
Pia Lindblom valdes till protokollförare för mötet'

val av 2 justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Till justerare valdes Lena Axtelius och Ann Bringemo.

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

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs. Mötet godkande berättelsen.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

Motioner och styrelsens förslag
Inga motioner har inlämnats. En kolonist päpekade att handlingar till årsmötet

ankom den 2ljanuari och att dfi beglirde styrelsen att få in motioner till den 23

januari för att kunna bereda dem till årsmötet. Det iir mycket kort tid för
medlemmarna. Styrelsen svarade att motioner kan inlämnas när som helst under

året.

Stvrelsens förslag att utöka antalet arbetsplikttimmar från 4 till 6 tim
Många åsikter framkom, bl a att 6 timmar är betungande för ensamstående

stugagare. Någon ville fördela timmarna per invånare i st f per stuga. Någon menade

att vi i stället bör öka straffavgiften för dem som inte ställer upp alls i den

gemensamma arbetsPlikten.

Mötet beslutade enligt förslaget. Mötet beslutade att inte höja avgiften för att inte

deltaga i pliktarbete. Mötet beslutade att inte införa dispensregler från arbetsplikt.
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Styrelsens förslag om kvartersindelning av området
Även här var det många åsikter. Någon tyckte att det blir fler som ställer upp om

arbetet kommer närmare medlemmarna. Någon annan tyckte att grannen plötsligt får

en polisroll. Många tyckte att kvartersombud ska väljas av lwafterets invånare, inte

av styrelsen.

Mötet beslutade att införa kvafiersombud som en försöksverksamhet. Mötet
beslutade att ombuden väljs av resp kvarter.

Styrelsens förslag om mj ljöprogram
Mötet beslutade enligt förslaget.

Styrelsens lörslag om kompost
Hur göra med det som inte kan komposteras, t ex fröande ogräs, mm? Detta måste

forslas bort till tippen. Uppdrogs åt styrelsen att utreda om vi kan skapa ett

transportsystem och kostnader för detta.

Mötet beslutade i övrigt enligt förslaget.

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

Budgetförslag
Mötet fastställde förslaget.

Val av kassör 2 år
Mötet valde Tomas Riben som kassör i två år.

Val av vice ordförande 2 år
Mötet valde Kenneth Lexander (omval) som vice ordförande i två år.

Val av en ledamot2 är samt en ledamot fyllnadsval l år
Mötet valde Åke Karlsson på två år och Viveka Gavelin på ett år.

Val av suppleanter L år
Mötet valde Lena Petterson (omval), Björn Westlund (omval) och Ulla Larsson.

Val av Kulturkommitt6 1 år
Mötet valde Lena Axtelius (omval), Kerstin Wernddn (omval), Siv Blomqvist
(omval), Desir6e Hans6n (omval) och Anette Westergren.

Val av revisorer och revisorssuppleanter I år
Till revisorer i ett år valdes Maj-Lis Gellerstedt och A-C Bennerstam. Till
revisorssuppleanter i ett år valdes Lars Lindberg och Lena Axtelius.

Val av valberedning I år
Till valberedning i ett år valdes Per Gustavsson, Ing-Marie Ahlenuis och Ake

Pettersson.

Övriga frågor

15

16

T7

18

19

20

2t



)',

23

I år är det de med slutsiffra 4 som är åirets festkommitt6. Ansvarig fcir

festkommitt6ns arbete är Gunnel Törner.

Ansvariga för uthusen iir:
Uthus 1: Bitte Hammarlund, stuga 109

Uthus 2:Per Carlsson, stuga 80

Uthus 3: Lamberto Giannini, stuga 231

Uthus 4: vakant
Uthus 5: Irna Pettersson, stuga 308

Inger berättade att via har slutit ett nytt slagsugningsavtal. Vår nya entreprenör heter

Cija Tank. De hade det lägsta priset, 167 Kr per tömd kubikmeter.

Vi kommer att anordna ytterligare en kompostkurs till sommaren. Information
kommer att sättas upp på anslagstavlorna.

Om du har Fortum som elleverantör både hemma och i stugan, kan du fp
"Kombirabatt". Det innebär att du betalar bara en abonnemangsavgift.

Styrelsen har under vintern diskuterat hur vi ska förfara med den höga kostnaden för
duschen i uthus 4. Vi har beslutat att inte föreslå någon ätgard inför denna säsong.

Någon föreslog att vi skulle stänga alla torrtoaletter under vinterhalvåret och bara ha

en baja-maja vid bommen. Styrelsen utreder förslaget.

Årets kolonist
Till årets kolonist utsågs Bo Trulsson, stuga 96D. Bo var på resande fot och kommer

att få sitt diplom senare.

Avslutning med lotteri
Vi tackade Inger Härjerud, Monika Sandberg, Gerl Larsson och Mona Blomberg för
lång och trogen tjänst inom föreningen.

Berth Bengtsson passade på att tacka alla som har gått vakt under vintern. Han

berättade att det pä Odlaren har varit 49 inbrott och en nedbränd stuga. Det har inte

varit så mycket stulet. I stället har vandalerna haft med sig egen telefon och.ringt
dyra utlandssamtal. Berth tipsade om att det finns kolvlås att köpa på Telia för fasta

telefoner. Då gäller hemförsäkringen. Man kan också köpa tjänsten meddelandebox

och med den kan man stänga/öppna sitt abonnemang säsongvis.

Berth meddelade vidare att nattvandringarna i år har skett vid olika tider, både tidiga

kvällar och sena nätter och allt däremellan, för att ingen vandal ska känna sig säker

på var nattvakterna är. Berth vill också veta om vi har haft ovälkommet besök, för
vår interna statistiks skull. Hittills vet vi om 9 inbrott på området.

Berth iir också parkeringsansvarig. Han påtalade att man inte har rätt att inneha

parkeringsplats om man inte har bil.

Kulturkommittdn meddelade att vi fick in mycket pengar på loppis. Nytt rekord, det



blev 15 800 Kr. Även Kulturkommittdns övriga evenemang har varit välbesökta.
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