Kalmar Södra
Koloniträdgårdsförening

PROTOKOLL

Årsmöte 2011-03-24 i IOGT/NTO - lokalen, Kalmar

1

Mats Sjöberg öppnade mötet med en tyst minut för avliden kolonist och hälsade
därefter alla välkomna.

2

Dagordningen godkändes.

3

Kallelsen till årsmötet hade skett i rätt tid.

4

Till ordförande vid mötet valdes Mats Sjöberg.

5

Wiveca Dahlberg valdes till sekreterare vid mötet.

6

Till justerare och rösträknare valdes Mats Thunman och Bo Carlsson.

7

Ordföranden läste upp årsberättelsen som godkändes och lades till handlingarna.

8

Kassör Per Åkesson gick igenom den ekonomiska rapporten för 2010 som
godkändes och lades till handlingarna.

9

Ordföranden läste upp revisionsberättelsen som godkändes och lades till
handlingarna

10

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11

Styrelsen lade fram ett förslag om att utöka antalet suppleanter till fyra. Årsmötet
godkände förslaget.
En motion hade inkommit om att dela in området i ”kvarter” för att lättare kunna göra
ett schema för städning av toaletterna. Förslag till kvarterslistor sätts nu upp på
anslagstavlan. Eventuellt beslut fattas senare.

12

Beloppet för arvoden att fördela inom styrelsen är 12.000 kr. Godkändes av årsmötet.

13

Årsmötet godkände budgetförslaget för 2011.

14

Enligt valberedningens förslag gjordes följande val:
Ordförande – nyval på två år Per Fagerström
Sekreterare – omval på två år Wiveca Dahlberg
Ny ledamot - nyval två år Mats Thunman
Fyra styrelsesuppleanter på ett år – samtliga nyval Mats Sjöberg, Liz Karlsson,
Sven Lind 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.
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17

Festkommitténs ordförande är Britt-Marie Joelsson. Hon väljer själv sina
medarbetare.

18

Valberedningen inför årsmötet 2012 – omval Tomas Andersson (sammankallande)
och Leif Hultgren.

19

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

20

En uppmaning till alla att inte lägga ut mat inom området till rådjuren, vilket skett i
vinter.
Styrelsen har kontaktat Kalmar kommun angående rensbrunnarna i området. Dessa
kommer att rensas.
Vattnet sätts på första helgen i april.

21

Avgående ordföranden kommer att avtackas på städdagen. Nya ordföranden
avslutade årsmötet och därefter bjöds på kaffe och smörgås.
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