Årsmöte 2008-03-27 i IOGT/NTO -lokalen, Kalmar

§1

Mats Sjöberg öppnade mötet och hälsade 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 Karl-Lennart Svensson & MargotJonsson

§7

Ordföranden läste upp årsberättelsen som godkändes & lades till handlingarna

§8
Då kassören ej var närvarande gick revisor Jens Karlsson igenom den ekonomiska
rapporten för 2007 och budgetförslaget för 2008

§9

§ 10

Revisionsberättelsen se punkt 8

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

§ 11

Inga inkomna motioner

§ 12

Budgetförslaget för 2008 godkändes och lades till handlingarna

§ 13

Enligt valberedningens förslag gjordes följande val:

a.

Vice ordförande – omval på två år Margaretha Bjerker

Kassör – omval på två år Per Åkesson
Koloniföreståndare – omval på två år Jan-Åke Söderström

b.

Sekreterare – omval på ett år Wiveca Dahlberg

c.

Två styrelsesuppleanter på ett år – omval Bo Asterhed och Thomas Lundberg

d.

Revisor på ett år – omval Jens Karlsson

Revisor på ett år - omval Peter Sander

e.

Revisorsuppleant på ett år – omval Peter Persson

f.

Representanter till Centralstyrelse och Regionens årsmöte utses inom styrelsen

g.

Valberedning inför årsmötet 2008 – omval Tomas Andersson, Leif Hultgren och Lena Ekstrand.

§ 14

Ordförande läste upp namnen på de nya kolonisterna, tio till antalet

§ 15

Övriga frågor och motioner:

•
I år kommer det endast att finnas tunnor för hushållsavfall.
•
Årsavgiften höjs i år med 100 kr för att finansiera kolonins 91-årsfest.
•
Frivilliga efterlyses att hålla i festen.
•
Lotterikiosken och vindskivorna på toalettbyggnaden behöver målas.

•
Den nya infarten har färdigställts av kommunen.
•
Uthyrning i andra hand får ej förekomma.
•
Det har varit den del inbrott under året.
•
Vattnet släpps på den 5 april och porten låses upp.

§ 16

Mötet avslutades med kaffedrickning.

Vid protokollet: Wiveca Dahlberg

Justeras: Karl-Lennart Svensson, Margot Jonsson

