Årsmöte 2007-03-18 i IOGT/NTO -lokalen, Kalmar

§1

Mötet öppnades med att ordförande Mats Sjöberg hälsade alla välkomna.

§2

Kallelsen till årsmötet hade skett i rätt tid.

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Presentation av nya medlemmar, nio till antalet.

§5

Till ordförande vid mötet valdes Mats Sjöberg.

§6

Wiveca Dahlberg valdes till sekreterare vid mötet.

§7

Till justerare och rösträknare valdes Tomas Andersson och Olle Svensson.

§8

a Ordföranden läste upp årsberättelsen som godkändes och lades till handlingarna.
b Ordföranden läste även upp festkommitténs årsberättelse.

§9

Kassör Per Åkesson gick igenom den ekonomiska rapporten och budgetförslaget för 2007.

§ 10

Revisionsberättelsen lästes upp av Ordföranden och lades till handlingarna.

§ 11

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 12

Budgetförslaget för 2007 godkändes och lades till handlingarna.

§ 13

a.

Enligt valberedningens förslag gjordes följande val:

Ordförande Mats Sjöberg – omval på två år

Vice ordförande Margaretha Bjerker – nyval på ett år

b.

Styrelsesuppleant Bo Asterhed – omval på ett år

Styrelsesuppleant Thomas Lundberg – nyval på ett år

c.

Revisor Jens Karlsson – omval på ett år

Revisor Peter Sander – omval på ett år

d.

Revisorsuppleant Peter Persson – omval på ett år

e.

Representanter till Centralstyrelse och Regionens årsmöte utses inom styrelsen.

f.

Valberedning inför årsmötet 2007 – Tomas Andersson, Leif Hultgren och Lena Ekstrand.

§ 14 De som har toalettnycklar sedan tidigare får årets avgift pålagd på inbetalningskortet för
medlemsavgiften.

§ 15

Övriga frågor och motioner.

- Städdagen: Den vita porten mot Kalmarhem bör tvättas och eventuellt målas.
- Vid ägarbyte och nybyggnation måste alltid styrelsen kontaktas.
- Tre anslagstavlor kommer i fortsättningen att finnas: vid stora infarten, vid gröna porten mot
”skyttis” och vid dansbanan. Styrelsen sätter upp sina meddelanden enbart vid dansbanan.
- I vår kommer kommunen att anlägga den nya cykelvägen vid Stensbergsvägen, vilket medför att
två kolonister får sina tomter minskade. Kommunen står för iordningställande av vår infart.
- Vattnet sätts på helgen 31/3.
- Inspektionsrunda äger rum både vår och höst.

- Klagomål har kommit in på att kolonister slänger skräp i skogen mot skyttis.
- I år fyller kolonin 90-år, vilket kommer att uppmärksammas vid sommarmötet.
- Nya stadgar kommer i sommar att skrivas gemensamt för alla fyra koloniområden i Kalmar.
- Vid trädgårdsmässan den 12-13 maj på Kalmar slott kommer Kalmars koloniområden att finnas
med. Frivilliga sökes att representera vårt område.
- Bensinkort kommer att finnas för påfyllning av bränsle till områdets traktor och gräsklippare.
- En egen hemsida finns nu. Adressen är www.kolonikalmar.eu . Peter Milton sköter tills vidare
sidan men ytterligare en person behövs. Styrelsen kommer att lägga in all aktuell information på
sidan.
- Festkommittén är nedlagd. Styrelsen hoppas på frivilliga som vill vara med och se till att det även
i fortsättningen blir fester på vårt koloniområde.
- Kurt Nilsson avtackades som vice ordförande.

§16

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet: Wiveca Dahlberg

Justeras: Tomas Andersson & Olle Svensson

