Kalmar Södra
Koloniträdgårdsförening

PROTOKOLL

Årsmöte 2012-03-22 i IOGT/NTO - lokalen, Kalmar

1

Ordförande Pär Fagerström hälsade alla välkomna och öppnade mötet med en tyst
minut för under året avlidna kolonister.

2

Dagordningen godkändes.

3

Kallelsen till årsmötet hade skett i rätt tid.

4

Till ordförande att leda mötet valdes Pär Fagerström.

1.

Wiveca Dahlberg valdes till sekreterare vid mötet.

6

Till justerare och rösträknare valdes Anders Henriksson och Eva-Lena Larsdotter.

7

Kassör Per Åkesson gick igenom den ekonomiska rapporten för 2011 som
godkändes och lades till handlingarna.

8

Ordföranden läste upp årsberättelsen som godkändes och lades till handlingarna.

9

Ordföranden läste upp revisionsberättelsen som godkändes och lades till
handlingarna.

1.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

2.

Styrelsens motion om höjning av årsavgiften med 150 kr/koloni för att finansiera
städning av toaletter och gräsklippning av de allmänna ytorna godkändes.

3.

Årsmötet godkände budgetförslaget för 2012.

4.

I budgetförslaget godkändes även ersättningen till styrelseledamöter, suppleanter och
revisorer.

14

Enligt valberedningens förslag gjordes följande val:
Vice ordförande – omval på två år Margaretha Bjerker
Kassör - omval på två år Per Åkesson
Ledamot - omval på två år Thomas Lundberg
Ledamot – nyval på två år Sven Lind
Tre styrelsesuppleanter på ett år – samtliga omval: Mats Sjöberg, Liz Karlsson,
och Inger Carlsson

15

Revisor på två år – omval Jens Karlsson
Revisorsuppleant på ett år – omval Peter Persson

16

Styrelsen utser representanter till centralstyrelsen och regionens årsmöte.
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17

Val av festkommitté: Britt-Marie Joelsson, Karina Fagerström, Anette Bolmgren,
Helén Adolfsson och Liz Karlsson.

1.

Valberedningen inför årsmötet 2013 – omval Tomas Andersson (sammankallande)
och Leif Hultgren.

19

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

20

Koloniföreståndare Jan-Åke Söderström avtackades.
Sven Lind informerade om miljödiplomering av koloniområdet. Mötet röstade ja för att
ett igångsättande för en grundnivå.
Komposttunnor går åter att beställa hos KSRR för 675 kr/säsong. Styrelsen tar reda
på exakta avhämtningställen.
Till sommarmötet tar styrelsen fram uppgifter om kostnad för grus till våra gångar och
möjligheten att lägga gupp vid infarten.
Vi kan använda oss av studiefrämjandet för hjälp med anordnande av kurser.

21

Mötet avslutades med kaffe och smörgås.

Vid protokollet

Wiveca Dahlberg

Justeras

Anders Henriksson

Eva-Lena Larsdotter

