
Protokoll fört vid Listuddens koloniträdgårdsförenings årsmöte

15 mars 2O2O

Vissa punkter har bordlagts till sommarmötet for att hålla mötet så kort som

möiligt, med hänsyn till oron flor Coronasmittan.

1. Mötets öppnande
Ordförande Ewa Asplund förklarade mötet öppnat.

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

3. Val av mötets ordfiirande
Ewa Asplund valdes till mötesordforande

4. Val av mötets protokollfiirare
Till protokollförare valdes Monica Hansson

5. Pröva om kallelse skett enligt stadgarna
Mötet ftirklarades behörigen utlyst.

6. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 35 personer (biläggs).

7. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

8. Val av två justeringsmän attjämte ordfiirande justera dagens protokoll Mötet utsåg

Jan-Olov Olsson/239 och Catharina NeidenmarVl39 till justerare

9. Val av två rösträknare
Mötet utsåg ovan nämnda Jan-Olov Olsson och Catharina Neidenmark till rösträknare

10. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse samt fastställande av balans- och

resultaträkning
Mötet godkände verksamhetsberättelsen.

11. Revisorernas berättelse
Mötet godkiinde revisorernas berättelse.

12. Pröva frågan om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Styrelsen bevilj ades ansvarsfrihet ftjr det gångna verksamhetsåret.



13. Beslut i anledning av fiireningens resultat enligt balansräkningen
Föreningen har ar 2019 gätt med 39 000 kr i underskott i forhållande till lagd budget, på

grund av en sen vattenräkning. Det finns dock ingen anledning till oro över ftireningens

finanser. Mötet beslöt godkänna styrelsens förslag att balansera underskottet i ny räkning.

14. Motioner och styrelsens fiirslag, BORDLÄGGS, beslut tas på sommarmötet
En motion har inkommit från Catharina NeidenmarVl3g och Linnea Härjerudl34.

Motionen: Vi föreslar att även Listuddens medlemmar kan få möjlighet att skapa/anlägga
risgärdesgårdar. Det iir många som svär över sina häckar varje vår och detta skulle kunna vara

ett altemativ som både är miljövänligt och ekonomiskt. Vi skulle slippa åtminstone stora delar

av riset bakom dansbanan (och kanske minska antalet tömningar där). Kolonisterna skulle

slippa släpa ris över hela området med tappade taggiga grenar som orsakar många
punkteringar varje år. Vi skulle skapa boplatser årtmänga insekter, skalbaggar och andra

småkryp.

Styrelsens svar och ftirslag till beslut: Enligt vår verksamhetsplan ska området vara prydligt.
Syftet med beslutet2016 att inte tillåta staket, var att behålla så mycket grönska som möjligt.
Vi har svårt att se hur risgiirdsgårdar motsvarar de målen. Den ekologiska aspekten att

risgärdsgårdar iir bra för insekter etc. är bra tänkt, men inget hindrar att kolonistema anlägger

en rishäck inne på sin tomt. Att vi har två kvisthögar är en service. Numera hämtar staden riset
och det går till fiiirrvärme. Styrelsen rekommenderar stiimman att avslå motionen.

15. Verksamhetsplan och budget for 2020, fastställande av ersättning till
fiirtroendevalda och funktionärer samt fastställande av avgifter
Mötet beslöt godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan, forslag till budget, arvoden och

avgifter.

16. Val av styrelsemedlemmar enligt stadgar

a. Kassör: Mötet beslöt välja Åke Holm till kassör på två år (omval).

b. Ledamöter. Mötet beslöt välja Annelie Morey/S3 till ledamot på två år.

c. Suppleanter. Mötet beslöt välja Angelina Mariö/269, Siw WälelI45 Victoria Tenggren/I49

samt Susanne Hedlund/73 tlll suppleanter på ett år (omval).

17.Yal av två revisorer och två revisorssuppleanter. Mötet beslöt välja Jan-Olov

Olsson/239 och Catharina NeidenmarVI3g till revisorer samt Anna Olsson/275 och Maj-Lis

Gellerstedt/3 06 till revisorssuppleanter.

18. Val av valberedning, minst 3 personer - I år
Mötet beslöt välja Janna OlzonlS samt Martin Palacios/l60 till valberedning, med möjlighet

till tilläggsval på sommarmötet.

19. Val av kulturkommittö BORDLÄGGS

20. Övriga frågor
Maria Arljung/l0 från Äppelgruppen informerade om en spännande ftireläsning med pomolog

Christina Görel Näslund lördag 16 maj. Se information på anslagstavlorna.
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21. Information från kulturkommitt6n, BORDLÄGGS

22. Arets kolonist BORDLÄGGS: Lars "Fritte" Fredriksson, Listuddens Vattuman, stuga

148 samt Elsa Karlsson stuga 15, kommer attfä sina diplom senare.

23. Avtackning av avgående styrelseledamöter BORDLÄGGS:
Avgående styrelseledamot Connie Buchheim avtackas senare.

24. Mötet fiirklarades avslutat

Bilaga: röstlåingd.

Protokollforare: Monica Hansson

Justeras: Ewa Asplund
mötesordftirande

Justeras: lov Olsson

Justeras: Catharina Neidenmark
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