Kalmar Södra
Koloniträdgårdsförening

PROTOKOLL

Årsmöte 20130320 i IOGT/NTO  lokalen, Kalmar

1

Ordförande Pär Fagerström hälsade alla välkomna.

2

Dagordningen godkändes.

3

Kallelsen till årsmötet hade skett i rätt tid.

4

Till ordförande att leda mötet valdes Pär Fagerström.

5.

Till sekreterare vid mötet valdes Wiveca Dahlberg.

6

Anders Henriksson och Thomas Lundberg valdes till justerare och rösträknare.

7

Ordföranden läste upp årsberättelsen som godkändes och lades till handlingarna.

8

Jens Karlsson läste upp revisionsberättelsen som godkändes och lades till
handlingarna.

9

Jens Karlsson gick igenom den ekonomiska rapporten för 2012 som godkändes och
lades till handlingarna.

10.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11.

Det hade inte inkommit några motioner eller förslag.

12.

I budgetförslaget godkändes ersättningen till styrelseledamöter, suppleanter och
revisorer.

13.

Årsmötet godkände budgetförslaget för 2013.

14

Enligt valberedningens förslag gjordes följande val:
Ordförande – omval på två år Per Fagerström
Sekreterare  omval på två år Wiveca Dahlberg
Två styrelsesuppleanter på ett år – omval: Liz Karlsson
och Inger Carlsson

15

Revisor på två år – omval Peter Sander
Revisorsuppleant på ett år – omval Peter Persson

16

Styrelsen utser representanter till centralstyrelsen och regionens årsmöte.

17

Någon festkommitté valdes ej på mötet. Några anmälde sitt intresse att hjälpa till med
aktiviteter vid midsommar.

18.

Valberedningen inför årsmötet 2014 – omval Tomas Andersson (sammankallande)
och Leif Hultgren.
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19

Ordföranden läste upp namnen på de nya kolonimedlemmarna och hälsade dem
välkomna.

20

Vi kommer att fortsätta använda oss av kvartersindelningen i år. Bosse Karlsson
ställer upp som kvartersansvarig för Gullregnsvägen.
Vi flyttar fram städdagen till den 20 april p.g.a. det kalla vädret.
Enlig önskemål blir det mustning till hösten.
Vi har fått in en offert från Ostkustens Trädgårdsservice angående urgrävning och byte
av vägmaterial vid sättningar vid infarten till parkeringen.

21

Mötet avslutades med kaffe och smörgås.

Vid protokollet

Wiveca Dahlberg

Justeras

Anders Henriksson

Thomas Lundberg

