Kalmar Södra
Koloniträdgårdsförening

PROTOKOLL

Årsmöte 2014-03-20 i IOGT/NTO - lokalen, Trädgårdsgatan, 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

Till justerare och rösträknare valdes Sven Lind och Mats Thunman.

7

Ordföranden läste upp årsberättelsen som godkändes och lades till handlingarna.

8

Revisor Peter Sander gick igenom delar av den ekonomiska rapporten för 2013 som
godkändes och lades till handlingarna.

9

Peter Sander läste upp revisionsberättelsen som godkändes och lades till
handlingarna.

10

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11

Styrelsen har lagt en motion om ändring i våra ordningsregler. Förslaget är att häck
som avgränsar kolonilott mot väg skall till minst 50% av lottens sträckning ha en
maximal höjd av 150 cm. Maximal höjd på återstående delar får vara 200 cm. Mötet
antog förslaget.

12

I budgetförslaget godkändes ersättningen till styrelseledamöter, suppleanter och
revisorer.

13

Årsmötet godkände budgetförslaget för 2014.

14

Enligt valberedningens förslag gjordes följande val:
Kassör – nyval på två år Helene Adolfsson
Ledamot - omval på två år Mats Thunman
Ledamot – omval på två år Margareta Bjerker
Ledamot – omval på två år Thomas Lundberg
Två styrelsesuppleanter på ett år – omval Inger Carlsson,
nyval Eva-Lena Larsdotter.

15

Revisor på två år – omval Jens Carlsson.
Revisorsuppleant på ett år – omval Peter Persson.

16

Styrelsen utser representanter till centralstyrelsen och regionens årsmöte.

17

Valberedning inför årsmötet 2014 – omval av Tomas Andersson.
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18

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

19

Styrelsen har ansökt om att få koloniområdet klassat som gångfartsområde. Ärendet
ligger hos länsstyrelsen. Mötet godkände förslaget.
Vi behöver nya kvartersledare. De flesta ledarna är idag även med i styrelsen.
De som behöver byta kran vid ingången till sin lott kan mejla till styrelsen så kan vi
göra en gemensam upphandling för att få ned priset.
Infarten kommer att saltas i början av sommaren.
Vi undersöker möjligheten att anställa Ola för ytterligare en sommar.

21

Mötet avslutades med kaffe och smörgås.
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