
   
 Årsmöte för Listuddens koloniträdgårdsförening 2010-03-21 
 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Ewa Asplund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Kondolera med en tyst minut 

Ewa uppmanade alla till en tyst minut för under året bortgångna medkolonister. 

 

3. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna 

Mötet fastslog att kallelse skett enligt stadgarna. 

 

4. Fastställande av dagordning och röstlängd 

Mötet fastställde dagordningen. Det fanns 92 st. röstberättigade deltagare på plats samt  

1 st. fullmakter så det var totalt 93 st röster. 

 

5. Val av ordförande för mötet 

Mötet valde Mona Löchen, vice ordförande i Koloniträdgårdsförbundet, som 

mötesordförande 

 

6. Val av protokollförare 

Karin Burgman valdes till protokollförare för mötet. 

 

7. Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

Till justerare och rösträknare valdes Jan-Olov Olsson (239) och Sten Hellström (225). 

 

8. Verksamhetsberättelse samt fastställande av balans- och resultaträkning 

Mötet fastställde verksamhetsberättelsen och godkände balans- och resultaträkningen. 

 

9. Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen lästes upp. 

Mötet godkände berättelsen. 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

11. Motioner och styrelsens förslag 

Motion nr1, Ett förslag om ökade arvoden för medlemmarna i styrelsens då det inte gjorts 

på länge  

Styrelsens svar Se styrelsen förslag på arvoden i årsmöteshandlingarna (sid. 18). Bilaga 1. 

Årsmötet godtog svaret. 

  
 

Styrelsens förslag1. Att stänga alla toaletter i samband med att vattnet stängs av utom i 

uthus 2, Där kommer det att finnas en vinter toalett för vintervandrarna i uthus 2. Nyckeln 

till denna toalett kommer att finnas i vintervandrings lokalen 

Mötet godkände stängning av vintertoaletter enl. ovan 

 

Styrelsens förslag 2 För att slippa dubbla utskick som innebär extra portokostnader 

föreslår styrelsen att motioner till årsmötet ska vara inne senast 31/12  

      Mötet godkände förslaget 



   
 

12. Fastställanden av arvoden för år 2010-2011.  

Mötet godkände styrelsen förslag på arvoden för 2010-2011 Sid. 18  i 

årsmöteshandlingarna. 

 

13. Verksamhetsplan och budgetförslag 

Ewa berättade om det lyckade resultatet med vår sophantering. Kostnaderna för 

sophämtning av hushållssopor . Redovisningen avslutades med en spontan applåd från 

Listuddens medlemmar 

Mötet fastställde verksamhetsplanen och förslaget till budget. 

 

14  Val av kassör, 2 år  

       Mötet valde Åke Holm 

 

15 Val av en ledamot, 2år 

Mötet valde Ruth Carlson  

 

16 Val av en ledamot, fyllnadsval 1 år 

Mötet valde Annelie Månsson  

 

17 Val av fyra suppleanter, 1 år 

Mötet valde, Siw Wåle, Eva Sagström, Johnny Zingmark och Barbro Jädestam . 

 

18 Val av kulturkommitté 

Mötet valde Lena Axtelius, Kerstin Werndén, Anette Westergren, Desirée Hansén, Inger 

Härjerud, Gerd Eriksson och Pia Lindblom alla på omval för ett år. 

 

19 Val av revisorer och revisorsuppleanter 1 år 
Till revisorer i ett år omvaldes Lars Lindberg och Jan-Olov (Lollo) Olsson. Till 

revisorssuppleanter ett år valdes Catharina Neijdenmark och Maj-Lis Gellerstedt 

omvaldes. 

 

20 Val av valberedning 1 år 

Till valberedning i ett år valdes Bengt Lundgren, Inger Härjerud och  

Sten Hellström (sammankallande). 

 

21 Idrottsföreningen ingen representant från dess styrelse var närvarande på mötet 

- 

 

22 Årets kolonist 

Till årets kolonist utsågs Anne och Björn Bringemo 47 och Ulla Larsson 277.  

Anne och Ulla mottog sina diplom och fick en stor applåd av mötesdeltagarna 

 

23 Avgående styrelseledamöter avtackas 

Mötet avtackade Ann Drott som varit både sekreterare och nu sista året tf kassör, Walfrid 

Monthén som varit vice ordförande och anläggningsansvarig. Eva-Lotta Ahlstrand 

ledamot och anläggningsansvarig samt Bengt Lundgren som varit suppleant för deras fina 

insatser i styrelsearbetet. 

 



   
24 Kulturkommittén och avslutning med lotteri 

Intäkterna från Loppis 2009 blev 16 000 kr. Det fanns en uppsatt lista på mötet vad 

pengarna använts till i föreningen. Kulturkommittén önskar få förslag till idéer och tankar 

om aktiviteter. Hobbygruppen träffas 1 gång/vecka, där jobbas det med keramik och vävs 

mattor. Men alla är välkomna och delta. 

Insamling till Loppis blir den 12/6 mellan 11-14. Hela och rena och inte för stort är bra. 

Loppis blir 20/6 kl. 12-14.30.  Auktion ca: kl. 13. Om stora föremål inte blir sålt måste    

den som skänkt föremålet hämta tillbaks det givna 

 

Listuddens dag blir 7/8 kl.12-14. Med ponnyridning, tipsrunda och marknad med 

hemslöjd, sylt m.m.  

Alla aktiviteter kommer att anslås på anslagstavlorna. 

Under verksamhetsberättelsen genomgång tackade styrelsen för den fina Cabarén som 

genomfördes 2009.och hoppas naturligtvis på en uppföljning av denna 2010 

. 

25 Övriga frågor 

Mona Löchen, vice ordförande i Koloniträdgårdsförbundet, informerade om det nya 

Arrendeavtalet som kommer till hösten 2010. 

 

Fritte meddelade att vattnet troligen sätts på sista helgen i april, Det kommer anslås på 

anslagstavlorna så fort datum är bestämt. 

Vägarnas dåliga skick diskuterades men det som framkommit i undersökningar som gjorts 

är att det är svårt att förbättra vägarna inom för föreningen ekonomiskt rimliga gränser. 

Det kommer att finnas grus vid område 2 och 5. Där kan alla kolonister som upptäcker 

besvärande gropar på vägen hämta grus för att fylla igen gropen 

Det diskuterades också om fakturan för arrendet kan skickas elektroniskt för de som så 

önskar. Det skulle minska kostnader för föreningen och även spara på vår miljö. Frågan 

kommer att tas upp på sommarmötet 

 

 

Vi tackade vår mötesordförande för hennes insats med blommor därefter avslutades mötet. 

 

Vid protokollet: 

 

 

……………………… 

Karin Burgman 

Justeras: 

 

 

 

………………………..         …………………………            …………………………. 

Ordf. Mona Löchen          Jan-Olov Olsson                   Sten Hellström 

 

 

     


