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Protokoll fiirt vid årsmöte för Listuddens koloniträdgårdsförening
sammanträdesdatum : 201 4-03-1 6

Plats Bagarmossens Folkets Hus

Tid: 15.00 - 17.00

1Öppnande
Ewa Asplund hälsade de ndrvarande välkomna och öppnade mötet.

2 Kondoleanser
Mötet kondolerade bortgångna medlemmar med en tyst stund.

3 Val av mötesordfiirande
Mötet valde Mona Löchen till ordforande flor årsmötet.

4 Y al av protokollfiirare.
Mötet valde Susanne Hedlund att fora årsmötets protokoll.

5 Fråga om stadgeenlig kallelse.
Kallelsen var stadgeenligt utsänd.

6 Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till 1 17 röstberättigande personer.

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

8 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Mötet beslutade attväljaAnne Bringemo och Marianne Palmgmr att jämte

ordörande justera dagåns protokoll. åe(.t

9 Val av två rösträknare.
Mötet beslutade attväIjaAnne Bringemo oph Marianne Palmgfen til1

rösträknare. uerl

l0 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse samt fastställande av

balans och resultaträkning.
Verksamhetsberättelsen floredrogs rubrik for rubrik och mötet gavs tillf;ille till
frågor och kommentarer. Inga kommentarer.
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11 Revisorns berättelse.
Mötet b eslutade fastställ a revi sionsberdttelsen.

12 Pröva fråga om ansvarsfrihet ftir styrelsen.
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsåret 2013.

13 Beslut om anledning av föreningens överskott enligt balansräkningen.
Mötet godkände att årets överskott om 182 657 kronor balanseras i ny räkning.

14 Motioner och styrelsens förslag.
Beslut att gä igenom flera motioner tillsammans ellersom de handlar om samma

sak. Motion 1'3,4 och 6 gällande vintervandring och vintervandringsmiddag.

Eftersom styrelsen ansåg att dessa frågor var upp till årsmötet atl bestämma togs

det upp till diskussion. De flesta tyckte att det enda positiva med alla våra

inbrott (ca 113st) under hösten 2013 och våren 2014 har varit att väldigtmänga
har varit ute och promenerat och tittattill sina stugor. Många som inte går

vintervandring lorlitar sig på att andra tittar till deras hus. Statistiskt sett är det få

inbrott som har upptäckts och uppenbarligen har tjuvarna inte lust att vara där

bara fredag och lördag natt därfor ansågs det positivt om vi alla forsöker titta ut

på en promenad alla dagar i veckan. Mötet BESLUTADE med övervägande

majoritet att vintervakten upphör fr.o.m nästa säsong hösten 2014, det vill säga

att alla som har vandring kvar våren2014 måste genomfora sin vandring.

Nästa röstning gällde vintervandringsmiddagens upphörande och med stor

majoritet även här BE,SLÖT mötet att den ska upphöra omedelbart och att som

styrelsens förslag läggapengar på fler pubkvällar eller annan samkväm som

lockar till social samvaro.
Motion 2 och 5 angående bommar till infarterna jobbar styrelsen vidare på detta

och i framtiden örsöka skaffa hinder även vid skogsvägen.

Motion 7 gällande vägunderhåll blev det diskussioner om att skrapa vägar men

Ewa påtalade att det är väldigt kostsamt ca 60 000kr for 2 dagat och att vi
fortsätter att köpa grus, uppmanade alla att försöka hjälpa till och skotta, hacka,

sopa tillbaks det grus som lägger sig runt potthålen vid regn. Uppmanade även

alla atthjälpa till att få bilisterna atthällahastighetsbegränsningen 10 km.

Styrelens förlag
Att höja ej utförd GA från 500 kr till 800 kr.

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens forslag.
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15 Verksamhetsplan och budget for 2014, fastställande av ersättning till
förtroendevalda och funktionärer samt fastställande av avgifter.
Mötet beslutade fastställa forelagt forslag till arvoden ftir fortroendevalda och

funktionärer samt fastställande av avgifter. Se bilaga sista sidan.

l6 Val av sfyrelseledamöter enligt stadgar.
Valberedningen framlade forslag till val av styrelsen.

a) Mötet beslutade attväIjaÄke Holm (omval) till kassör 2år.

b) Mötet beslutade attväljaRuth Carlsson (omval) till ledamot2är-

Valberedningen noterar att omval av Annelie Månsson ej noterades i
årsmötesprotokollet frän2013 således går hennes mandatperiod ut 2015.

c) Mötet beslutade attväliaKarin Burman (omval), Siw Wåle (omval), Ann

Drott (omval) samt nyval Monica Hansson som suppleanter 1 år.

17 Yal av två revisorer och två revisorsuppleanter - 1år.

Mötet valde altvåIjalars Lindberg (omval) och Jan-Olov Olsson (omval) samt

revi sorsuppleanter Maj -Li s Gellerstedt (omval ) och C atharina Ne idenmark

(omval) pä I är.

18 Val av valberedning.
Mötet beslutade att välja Ewa Sagström (omval), Ewa Andersson (omval) och

Gunilla Andersson (omval) På 1år.

19 Val av kulturkommitt6.
Mötet beslutade omval på sittande.

20 Information om GA och områdesansvariga.
Annelie informerade om vikten att så mänga som mojligt genomför sitt

gemensamhetsarbete så vi i foreningen kan fullfolja vära ätaganden gentemot

Jtud..r, samt vikten av att komma i tid till GA-dagarna och att man gör klart sitt

jobb. Viktigt att allaser till att pricka av sig ordentligt så onödig fakturering av

avgift sker.

Områdesansvariga saknas på område 1 . Det behövs minst 2 pä varje område

men gärna fler. En uppgift år atthjälpa till att delegera ut jobb på GA-dagarna.

21 Övriga frågor.
Angående alla våra inbrott:
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Styrelsen informerade att de bl.a. varit på möte hos polisen om grannsamverkan

och får kontinuerlig information via mail om händelser i och runt Skarpnäck Det

kommer att finnas häfte att läsa på expeditionen. Polisen har även ffitt
bomnyckel for att bevakaväftområde. Styrelsen har även haft ett möte medT-
klubben som också har haft problem om det finns något vi kan göra tillsammans.

Ewa presenterade ett larm som hon har provat, det tar bilder på tjuven och

skickar mms-bilder till mobilen. Ewa visade hur bilden såg ut på stora duken,

enkel att installera. Det finns flera liknande sorter på marknaden.

Bert (hus 303) efterlyser låskolvar om någon hittar dessa.

M idsommar:
Vi kommer att införa ett nytt betalsystem på midsommar f,ör att slippa den stora

mynthanteringen. Det kommer att finnas häften med 10x5kr eller 4x5kr att köpa

på plats.

Miljödiplomeringen:
Karin berättar attvi närmar oss miljödiplomeringen som ska genomföras under

2014 och därfor måste allahaen kompost på sin tomt, och att vi alla måste

hjälpa till att sopsoftera bättre.

22 lnformation av kulturkommitt6n.
Annelie Ohlin informerar om att deras budget är bra ca. 100 000 kr varav Äke

forvaltar ca. 80 000 k så de ffir lite rånta. Kulturkommittdn vill ha forslag på

den årliga resan som kommer att genomftiras den 5 augusti. Annars kommer

deras verksamhet att genomftiras som vanligt med loppis, Listuddens dag osv.

Kommer även att genomftiras en floreläsning om Dahlior 26 maj kl' 18.oo och en

plantbytardag i maj datum ej fastställt.

23 Information av idrottsfiireningen.
Idrottsforeningens ordforande Charlie Buchheim berättade att de kommer att

genomföra samma aktiviteter som vanligt och att alla på Listudden är välkomna

ått delta på deras aktiviteter och frsmöte eftersom alla dt medlemmar'

24 Årets kolonist.
Ewa Asplund läser upp motivering till årets kolonister, Bror Bergström ( hus

203) fiöi att han är en omtänksam och hjälpsam både mot medkolonnister och
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föreningen. Även Monica och Tomas Liström (hus 316) for deras fantastiska

förvandling av en ödetomt till en prunkande trädgård på kort tid.

25 Avtackning av avgående styrelseledamöter.
Punkten frångicks då ingen styrelsemedlem avgätt.

26 Mötet avslutas.
Mötesordftirande Mona Löchen tackade ör att hon än en gång ffitt leda mötet
igenom forhandlingarna och hoppades att ffi se alla på tradgårdsmässan. Ewa

Asplund tackade ordforanden for väl genomfört arbete och överlämnade en

blomma och därefter avslutades mötet med kulturforeningens lotteri. Karin hade

en tipstävling om miljöfrågor och det delades ut fröpåsar till allanäwarande
kolonister.
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