Kalmar Södra
koloniträdgårdsförening
organisationsnummer: 802414-4589

Protokoll

Årsmöte 2016-03-31 i IOGT/NTO-lokalen, Trädgårdsgatan, Kalmar

1.   Ordförande Per Fagerström öppnade mötet.
2.   Dagordningen godkändes.
3.   Kallelsen till årsmötet har skett i rätt tid.
4.   Till ordförande att leda mötet valdes Per Fagerström.
5.   Till sekreterare vid mötet valdes Inger Carlsson.
6.   Till justerare samt rösträknare valdes Liselotte Pettersson och Agneta Jonsén.
7.   Sven Lind läste upp årsberättelsen.
8.   Den ekonomiska årsrapporten redovisades och godkändes.
9.   Kassören läste upp revisionsberättelsen som hade undertecknats av revisorerna.
10.  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
11.  Inga motioner har inkommit till årsmötet.
12.  Styrelsen beslutar om fördelningen av ersättningen till styrelseledamöter, suppleanter och
revisorer.
13.  Fastställande av budget för 2016.
14.  Enligt valberedningens förslag gjordes följande val:
Ordförande 2 år
Kassör 2 år
Ledamot 2 år
Ledamot 2 år
Ledamot 2 år
Ledamot 2 år

Per Fagerström 1 år kvar
nyval Liz Karlsson på 2 år
Eva-Lena Larsdotter 1 år kvar
Inger Carlsson 1 år kvar
Omval Thomas Lundberg
Nyval Christine Kihl Olofsson

Ledamot 2år
Suppleant 1 år
Suppleant 1 år

Sven Lind 1 år kvar
omval Adolf Wogatai
nyval Bo Carlsson

15.  Revisor 2 år
Revisor 2 år
Revisorsuppleant

Omval Jens Carlsson
Peter Sander 1 år kvar
omval Peter Persson

16.  Styrelsen utser representanter till centralstyrelsen och regionens årsmöte.
17.  Valberedning inför årsmötet 2016, omval av Tomas Andersson samt att styrelsen utser en
person till.
18.  Ordföranden läste upp namnen på de nya kolonimedlemmarna.
19.  Frågan om de allmänna städdagarna som skall ersättas med städning av kvarteren kvarstår.
Styrelsen och kvartersmästarna för diskussionen vidare efter vårstäddagen den 9/4.
20.  Mötet avslutades med kaffe och smörgås. Jubileumsgruppen hade tagit med utdrag av sitt
arbete som bestod av äldre bilder på olika vyer från koloniområden i Kalmar.
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