
Protokoll fört vid Arsmöte för Listuddens koloniträdgArdsförening 
Sammanträdesdatum: 20 13-03-1 7 

Plats: Bagarmossens Folkets Hus 
Tid: 15.00 - 16.00 

$1 Öppnande 
Ewa Asplund hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 

$2 Kondoleanser 
Mötet kondolerade bortgångna medlemmar med en tyst stund. 

$3 Val av mötesordforande 
Mötet valde Mona Löchen till ordförande för årsmetet. .. 

$4 Val av protokollförare 
Mötet valde Eva Sagström att föra årsmötets protokoll. 

$5 FrAga om stadgeenlig kallelse 
Kallelse till årsmöte sändes ut i mitten av januari 20 13. Mötet konstaterade att 
kallelsen därmed var stadgeenligt utsänd. 

$6 Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes till 89 röstberättigade personer. 

$7 Fastställande av dagordning 
Mötet beslutade fastställa den utsända dagordningen. 

$8 Val av tvA justeringspersoner. 
Mötet beslutade utse Jan-Olov Olsson och Catharina Neidenmark att jämte 
ordföranden justera mötesprotokollet. 

$9 Val av tvii rösträknare " 
Mötet beslutade välja Jan-Olov Olsson och Catharina Neidenmark till 
rösträknare. 

$10 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse samt fastställande av 
balans- och resultaträkning. 
Verksamhetsberättelsen föredrogs rubrik för rubrik och mötet gavs tillfille till 
frågor och kommentarer. 



Kassören föredrog den ekonomiska berättelsen. 

Mötet beslutade godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till 
handlingarna. 

Mötet beslutade fastställa balans- och resultaträkningen och lägga den till 
handlingarna. 

81 l Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse fanns inkluderad i årsmöteshandlingarna varför mötet 
fann revisionsberättelsen föredragen. 

Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. . -  
- .  

s12 Fraga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20 12. 

$13 Beslut med anledning av överskott i balansräkningen 
Mötet beslutade att årets underskott om 283 694 kronor balanseras i ny räkning. 

$14 Motioner och styrelsens förslag 

Motion nr 1 om störande grenar fran träd på annans kolonilott. Av styrelsens 
utlåtande framgår att ärendet bör lösas i samförstånd mellan kolonisterna. 

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens utlåtande. 

Motion nr 2 angående inrättande av Övergångsställe vid Listuddsfaltets , 

busshållplats. Av styrelsens svar framgick att kontakt tagits med trafikkontoret 
som meddelat att det inte fanns några planer på Övergångsställe vid 
busshållplatsen. Därmed lämnades motionen. 

Inga övriga förslag fanns friiii styrelsen, varför punkten fi-ångicks. 

$15 Fastställande av ersättning till förtroendevalda och funktionärer. 
Ersättning till förtroendevalda Överensstämmer i allt väsentligt med föregående 
års ersättningar. 

Mötet beslutade fastställa ersättningar enligt hmlagt förslag. 



$16 Verksamhetsplan och budget for 2013 och fastställande av avgifter 
Styrelsen hade utarbetat förslag till verksamhetsplan och budget för 20 13. 
Beträffande avgifter föreslogs inga förändringar jämfört med tidigare år. 

Mötet beslutade fastställa verksamhetsplan och budget samt fastställa avgifter på 
oförändrad nivå. 

$17 Val av styrelseledamöter 
Valberedningen informerade om arbetet inom valberedningen och framlade 
förslag till val av styrelsen. 

a) Valberedningen föreslog omval av Ewa Asplund till ordförande för en tid 
av två år. 
Mötet beslutade välja Ewa Asplund till ordförande för en tid av två år. 

b) Valberedningen föreslog nyval av Susanne Hedlund till. sekreterare för en 
tid av två år. 
Mötet beslutade välja Susanne Hedlund till sekreterare för en tid av två år. 

c) Valberedningen föreslog omval av Ann Drott, Siw Wåle och Karin 
Burgman till suppleanter för en tid av ett år. 
Mötet beslutade välja Ann Drott, Siw Wåle och Karin Burgman till 
suppleanter för en tid av ett år. 

$18 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 
Mötet beslutade välja Lars Lindberg och Jan-Olov Olsson till revisorer för en tid 
av ett år samt att välja Catharina Neidenmark och Majlis Gellerstedt till 
revisorssuppleanter för en tid av ett år. 

919 Val av valberedning 
Mötet föreslog Eva Sagström, Gunilla Andersson och Ewa Andersson till 
valberedning, med Eva Sagström som sammankallande. 

Mötet beslutade utse valberedning enligt framlagt förslag. 

$20 Val av kulturkommitté 
Anneli Ohlin presenterade de personer som under året föreslogs utgöra 
kulturkommitté. De tillfrågade var, utöver Anneli Ohlin, Kerstin Werndén, 
Desirée Hansén, Inger Härjerud, Annette Westergren, Pia Lindblom och Britt 
Hamrnarlund. 

Mötet beslutade utse kulturkommitté enligt det framlagda förslaget. 



$21 Information om synen 
Ewa Asplund informerade mötet om den årliga synen, vad som ingår och skälet 
till att synen genomförs. Information om synen kommer att fuinas tillgänglig på 
anslagstavlorna. Enligt tidigare beslut om miljödiplomeringarbete ska varje lott 
ha en kompost. 20 13 års syn kommer darfor att kompletteras med en anteckning 
om kompost finns på respektive lott. Under säsongen kommer föreläsningar om 
kompostering att arrangeras och kolonisterna har även möjlighet att genom 
föreningen inköpa utrustning for att anlägga en kompost. 

$22 Information om GA och omradesansvarig 
Ewa meddelade att det saknas områdesansvariga och vädjade till mötet om att 
anmäla sig till områdesansvar och att delta i GA-dagarna. Information om vad 
som ingår i ornrådesansvarigas arbetsområde gavs. 

- 

$23 Övriga fragor 
Mötet fragade om vägarnas underhåll. Hastigheten på vägarna är fortfarande for 
hög. Vägunderhållet ar en ständig kalla till frustration och är svårlöst. 

Ann Drott informerade om toalettsystemet Compostera som ar en toalett där 
tömning endast behöver ske efter många år. Compostera finns på det offentliga 
badet Trintorp i Tyresö. I Dalens koloniträdgårdsforening finns två stycken 
toaletter installerade, men i dagsläget finns ingen statistik över kapaciteten. I 
dagsläget finns heller inga beslut om installation av Compostera inom 
Listuddens kolonitradgårdsforening, men styrelsen välkomnade till diskussion, 
gärna i form av en arbetsgrupp. 

$24 Information av kulturkommittén 
Anneli Ohlin informerade om den kommande säsongens verksamhet som består 
av loppis den 15 juni och Listuddens dag den 3 augusti. Kulturkommitten har 
bidragit till inköp som ska "utgöra en guldkant" for kolonister. I 
kulturkommitténs kassa finns i dagsläget 102 000 kr som huvudsakligen ar 
överskott från loppisverksamheten. 

i 

Kulturkommittén önskade förslag på utflyktsmål som kan genomföras under 
20 1 3 till en subventionerad kostnad för medlemmarna. Kulturkommittén 
efterlyste förslag till inköp till föreningen och förslag till kurser. 

Hobbyverksamheten kommer att starta i juni och annonseras på anslagstavlorna. 

En plantbytardag kommer att arrangeras aven under 20 13 i samarbete med Alex 
i kiosken. 



$25 Information av idrottsföreningen 
Idrottsföreningens verksamhet finns rapporterad i årsmöteshandlingarna. 
Da ingen i idrottsföreningens styrelse närvarade frangicks punkten. 

$26 Arets kolonist 
Ewa Asplund läste upp motiveringen för årets kolonister - Clotilde Erlandsson 
och Christina Bjurlöf - och diplom delades ut. 

$27 Avtackning avgiende styrelseledamöter 
Ewa tackade Eva Sagström och Sten Hellström som avgick ur styrelsen och 
överlämnade en gåva. 

$28 Mötets avslutning 
Mötesordforande, Mona Löchen, tackade för att hon än en gång a t t  leda mötet 
igenom förhandlingarna. Ewa Asplund tackade ordföranden for väl genomfört 
arbete och överlämnade en blomma. Annette Westergren framförde mötets tack 
till styrelsen och därefter avslutades mötet. 

Vid protokollet 

s, 4- 
Eva Sagstrom 


