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Mötets öppnande
ordförande sam Gungner hälsade alla välkomna till årsmötet i Flten och lorklarade

mötet öppnat.

Föreningens sekreterare, Pia Lindblom berättade att föreningen tillsammans med

Kulturkommittdn skänkt 10 000 KI till Flodvågens offer' Hon påminde om att

loreningen i år fliller 60 år' vilket ska firas med stor baluns'

Pia bad oss att inte parkera på småvägarna ens vintertid. Detta för att

utryckningsfordon måste kunna komma fram vid brand eller akut sjukdom'

Kondolera med en tYst minut-u- 
upprnunade alla till en tyst minut för under året bortgångna medlemmar'

Fråga om kallelse skett enligt stadgarna

Mötet fastställde att kallelse skett enligt stadgarna'

Fastställande av dagordning och röstlängd
Mötet fastsälide dagärdningen med tillägget Hemsida under öwiga frågor' Det

fanns 139 röstberättigade deltagare på årsmötet'

Val av ordförande för mötet
Föreningen hade bjudit in Mona Löchen, som är ordförande i FSSK, att vara

mötesordförande. Å.rsmötet valde Mona Löchen'

Mona befittade att FSSK är en regionforening under Koloniträdgårdsförbundet.

FSSK har ca7 800 medlemmar och en egen hemsida, ww.W.fssk.se. Mona berättade

också om några kommande kurser som FSSK anordnar: Ät1igt och vackert på

kolonin och Växter för Allergiker. Man anordnar också en utflyL1till Wlj säteri'

Val av protokollförare
Pia Lindblom valdes till protokollförare för mötet.

val av 2 justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Till justerare valdes Bjöm Westerlund och Kerstin Berengren"

Verksamhetsberättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning
En fråga ställdes om avgiften fcir uteblivet vakQass. Tomas Riben, foreningens

kassrir, berattade att avgiften för säsongen 2003-2004 av misstag debiterades till 100

kr. Därför togs resterade 100 kr ut vid senaste arrendet. Avgift för säsongen20A4'

2005, kommer att debiteras till hösten.

Mötet faststiillde årsberätlelsen och godkände balans- och resultaträkningen.
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Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse foredrogs. Mötet godkände berättelsen.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för sfyrelsen'

Motioner och stYrelsens förslag
Mötet diskuterade kring ove Nil-ssons motion. Deu stora utgiftsposten vad gäller

duschen i 4:ans uthus, är slamsugningen. Alltså inte vatten- eller

uppvärmningskostnaden. Mötet avslog därför motionen'

Sfyrelsen har föreslagit byggnation av ett n1'tt duschhus. Kostnaden beräknas bli ca

300 000 Kr. Mötet ifiagurutt" kostnaden och sfyrelsen medgav att offerlen härrör sig

från en enda anbudsgiåre. Placeringen av duschhuset diskuterades' En kolonist

menade att styrelseÅör utreda om åuschhuset kan placeras där affiiren en gång 1åg'

dvs vid parkeringen på Affiirsvägen.

Uppdrog åt st5,:relsen att ta in fler offerter och att bättre utreda placeringen av

dusctriruset. MOt.t beslutade att utredningen ska vara klar till sommarmötet och att

det mötet får besluta om ev byggnation, byggnadens placering samt om ev

utdebitering.

Styrelsen har också föreslagit att föreningen ska köpa in en

latrintömningsanläggning. Mot"t var oroliga for att problemet kornmer att kvarstå

om kolonisten medlatrlnni*en fär för långt till närmaste anläggning. Ett motförslag

om att föreningen ska ställa ut Baja-Major, lades fram. Beslutades att Baja-Major

ska utredas och utredningen presenteras på sommarmötet'

Mötet beslutade att föreningen ska köpa in en latrintömningansläggning' Mötet

enades om att vi inte ska kopa in flera anläggningar för tillfiillet.

Fastställande av arvoden för 2003

De arvoden foreningen utbetalar fanns förtecknade och utlagda på borden.

Milersättning utges med 17 per mil. För varje arvode som är mer än 1 000 kr ska

även arbetsgivaravgi fter betalas.

Mötesarvode avser styrelsemöten och inga andra möten. Milersättning utges inte då

mötesarvode utges.

Styrelsens förslag är oforändrade avgifter. Mötet fastsällde förslaget.

Budgetförslag och verksamhetsplan
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Val av ordförande 2 år
Mötet valde Kenneth Lexander som ordförande i två år.
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Val av vice ordförande, fyllnadsval I år

Mötet valde Gun Svensson som vice ordförande i ett år'

Val av sekreterare 2 år

ffi;;;ld" Pia Lindblom, som sekreterare i wå år'

Val av två ledamöter 2 ilr

MötetvaldeVivekaGavelinochlng.MarieAhleniussomledamöteriwåår.
Val av suppleanter 1' år 

-1- T^**rr trro.lcc,
Mötet valde Lena pettersson, ulla Larsson och rommy Karlsson som suppleanter r

ett år.

Val av Kulturkommitt6
MötetvaldeLenaAxteiius(omval),ry:fi.Westergren(omval),KerstinWernd6n
(omval), Siv Btomqviril""ir"U , Desir.e-Hans.n (ämval) samt Inger Härjerud'

Val av revisorer och revisorssuppleanter l" år

Mötet valde Maj-Li;;;i;;åt to-uur) och A-c Bennerstam (omval) till revisorer

for ett år. Mötet uuråJur. Lindberg (omval) och staffan Asplind till

revisorssuPPleanter för ett år'

Val av valberedning I år i\ .R r-^ rr^1* ^^L Änn T)rottz
Till valberedning i .? å, 

""r4", 
Äke pettersson (omval), Åke Holm och Ann Drottr'

Äke Holm är sammankallande'

Övriga frågor .,i 1---^--,*.-^* e^m .,qn1ior nr rlet Gunnel
Ärets festfixare är dem med slutsiffra 5 i sitt husnummer' Som vanligt är det Gunn

Tömer som leder arbetet'

Pia berättade lite om hur det nyinrättade Naturreservatet påverkar oss' Uppgifterna

kom ur det tompenäi.r* ,o* iittrtatlt, föreningen från Staden. Kompendiet finns

tillgängligt i fbreningshuset för den som är intrisserad att läsa' En komprimerad

u"Åion kommer att finnas pävär hemsida'

Äke Holm visade hur vår hemsida ser ut. Det var forsta gången den visades för

medlemmarna. Tidigare har en arbetsgrupp testat-sidan' Äke bor i stuga 165 och är

webmaster av"n rtx-rrn Radioamatörforerring. Adressen til1 hemsidan är

www.listudden.com . Telefonlistar som ftttÅ I årsmöteshandlingarna f'rns på

hemsidan, men foått komma åt den' måste du ha ett lösenord'

Mötet diskuterade säkerheten med att finnas med sitt stug- och telefonnummer på

nätet. Mötet beslutaåe dåirför att varje medlem måste ge sitt tillstånd för att detta ska

pr.Ufi."tut. Styrelsen kommer att skicka ut en blankett'

En medlem efterlyste en studieorganisation inom foreningen samt att cirklat i annat

än kolonirelateraåe ändamå1 ska kunna hål1as inom föreningens regi.
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Kulturkommittdn åtog sig att vara studieorganisatör. Både Kulturkommitt6n och

styrelsen var dock eniga i att de kurser som kommer att bedrivas, kommer att ligga

inom kolonilivets ram.

En annan medlem undrade hur det blir med parkeringar i år. Svaret är att

kvartersombuden har åtagit sig sysslan. Under våren kommer organisationen att

utkristallisera sig.

Hur lång är kötiden till en stuga på Listudden? Svaret är att det tar 3 - 5 år innan

man får erbjudande om stuga.

En kolonist påpekade att det är en stor vattensamling varje år på Mellanvägen.

Styrelsen åtog sig att undersöka och lorsöka åtgärda detta.

Årets kolonist
Till årets kolonister utsågs Kerstin Wernd6n, sfiga?IZ' Grattis Kerstin!

Vi avtackade Björn Westerlund och Sam Gungner som avgår ur styrelsen. Vi
tackade också Mona Löchen ftir hennes insats som mötesordforande.

Avslutning med lotteri
Lena Axtelius inledde med att berätta att loppisen förra året inbringade 14 885 Kr
och att årets vinst skänks till öreningens 60-årsjubileum. Föreningen bugar och

bockar.

Efter vinstutdelningen, tackade Mona for uppslutningen kring mötet och avslutade

mötet.
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