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1.Mötets öppnande
Ordforande Ewa Asplund förklarade mötet öppnat.

2.Kondolera med en tyst stund
Mötet höll en tyst minut till minne av dem som avlidit under året.

3.Val av mötets ordfiirande
Mona Löchen valdes till mötesordforande.

4.Yal av mötets protokollfiirare
Till mötessekreterare valdes Monica Hansson

S.Pröva om kallelse skett enligt stadgarna
Mötet förklarades behörigen utlyst.

6.Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 77 personer

T.Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

8.Val av två justeringsmän att jämte ordfiirande justera dagens protokoll
Jan-Olof Olsson, stuga 239 samt Anne Bringemo stuga4T valdes till att justera

årsmötesprotokollet

9.Val av två rösträknare
Jan-Olof Olsson, samt Anne Bringemo valdes till rösträknare.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse samt fastställande av
balans- och resultaträkning
Mötesordförande gick igenom verksamhetsberättelsen. Kassör Åke Holm
redogjorde för den ekonomiska berättelsen. Mötet beslöt godkänna verksamhets- och
ekonomisk berättelse.

Revisorernas berättelse
Eftersom revisorernas berättelse varit utsänd sedan tidigare, ansågs den loredragen
och godkändes av mötet.

Pröva frågan om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

Beslut i anledning av fiireningens resultat enligt balansräkningen
Mötet beslöt att budget balanseras i kommande räkning

10.

11.

12.

13.



14. Motioner och styrelsens ftirslag
Endast en motion hade inkommit till mötet.
Motion: Höga träd på lotterna.
På en del lotter har det planterats 'vilda' träd och prydnadsträd. Dessa träd är

förmodligen små och näpna de första åren. MEN, vilda träd har ingen konkurrens
på en kolonilott. Följden blir att de växer fort och med tiden blir väldigt höga. Inom
området har vi skogsdungar som skuggar antingen morgonsolen eller kvällssolen
för en del kolonister. Det är som det är. Att stora träd på en kolonilott tillkommer
som också skuggar grannarna borde det finnas regler for. Skarpnäcks koloni har i
sina stadgar följande och som vi också skulle kunna skriva in i våra stadgar. "Träd
och fruktträd, buskar och andra högre växter får inte planteras så att omgivande
lotter orsakas besvär genom till exempel skuggning".

Styrelsens svar: Styrelsen sympatiserar med motionärerna men ser att det, om
motionen ska kunna antas, måste definieras tydligt. Hur högt ska ett träd av en viss
art tillåtas bli? Hur nära tomtgränsen ska det få stå? Vad ska innefattas i 'till
exempel skuggning'? Vad ska hända med redan befintliga träd, ska regeln gälla
även dem? Förslaget innebär också en ro11 som träd-kontrollanter på enskilda
tomter vilket blir svårt för styrelsen att hantera utan att riskera att anmälas för
egenmäktigt förfarande. Styrelsen menar att diskussioner grannar emellan generellt
är det bästa sättet att fcirhålla sig på. Styrelsen rekommenderar mötet att avslå
motionen.
Mötet beslutade enli gt styrelsens rekommendation.

15. Verksamhetsplan och budget fiir 2018, fastställande av ersättning till
fiirtroendevalda och funktionärer samt fastställande av avgifter

Mötet beslöt godkänna styrelsens forslag till verksamhetsplan.
Mötet godkände styrelsens förslag till budget samt arvoden och avgifter.

16. Val av styrelseledamöter enligt stadgar
a. Kassör -2 är
b. Ledamot 1 person -2 är

c. Suppleanter 3-4 personer - | är

Till kassör valdes Åke Holm
Till ledamot valdes Connie Buchheim
Till suppleanter valdes Siw Wåle, Susanne Hedlund, Viktoria Tenggren, Angelina
Maric samt Månika Priede,

17.Yal av två revisorer och två revisorssuppleanter- I år
Samtliga revisorer och suppleanter från 2017 omvaldes.
Revisorer: Jan-Olof Olsson, stuga239 och CatharinaNeidenmark, stuga 139

Revisorssuppleanter: Maj-Lis Gellerstedt stuga 306 och Monica Ahlström stuga 2

18. Val av valberedning, minst 3 personer - 1 år
Omval frän2017:
Janna Olzen, stuga 8. Sammankallande, Lotta Rosenström, stuga279 samt
Maria Arljung - Gustavsson, stuga 10



19. Val av kulturkommitt6
Mötet fastställde kulturkommittöns förslag till medlemmar enligt förslag: Anneli Ohlin
stuga 3, Kerstin, Werndön stuga2l2, Pia Lindblom stuga 191, Britt Hammarlund stuga

109, Pia Baecklund stuga 93. Irene Mårtensson, stuga 87, Monica Gustafsson Friberg
282.

20. Övriga frågor
. Annelie Månsson informerade årets välkomstfröer och om möjligheten att 'adoptera' ett

väghindersrör.
. Susanne Hedlund informerade om behovet av krafter till att reparera toahuset på område

2.
o Ewa Asplund informerade om det lilla vi vet angående byggnationen längs med

Flatenvägen. Det ska bli cykelväg och viss trädnedtagning dock inte på någons tomt.
Ingen tidsplan känd for oss.

o Siw Wåle informerade om festfixarnötet22 april 15.00 i föreningshuset for dem som

vill engagera sig i midsommarfirandet och gökottan Obs obligatoriskt lor dem med

slutsiffra 8.

o Viktoria Tenggren berättade om det gemensalnma odlarprojektet vid foreningshuset.
Mer information kommer under våren.

21. Information från kulturkommitt6n
o Skottkärreloppis 16 juni, mer information kommer på affisch och hemsida.

Anmälan från 25 april.
c Listuddens dag infallerl l augusti.
o Man påminde om att man önskar få in svar på den utskickade enkäten.

22. Information från idrottsfiireningen - utgick

23. Årets kolonist Elin Jonsson26S samt BirgittaLindberglTT

24. Avtackning av avgående styrelseledamöter
Ruth Carlsson, Christer Karlsson samt Sofi Boij ar.'tackades.

Karin och Anna, stuga248 tackades för all bakning de gjort till alla möten

25. Mötet avslutas
Ordforande förklarade mötet avslutat.

Därefter vidtog lottdragning

Justeras.


