Årsmöte 2010-03-27 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.
Wiveca Dahlberg valdes till sekreterare vid mötet.

§ 6 Till justerare och rösträknare valdes Ethel Holmberg och Doris Erlandsson.
§ 7 Ordföranden läste upp årsberättelsen som godkändes och lades till handlingarna.
§ 8 Kassör Per Åkesson gick igenom den ekonomiska rapporten för 2009 och läste upp
budgetförslaget för 2010.
§ 9 Ordföranden läste upp revisionsberättelsen.
§ 10 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 11 En skrivelse hade inkommit med förfrågan om att ha studsmatta på kolonilotten.
Centralstyrelsen beslutade i somras att samtliga koloniområden i Kalmar ska förbjuda studsmattor.
Styrelsen kommer att ta upp frågan igen i centralstyrelsen.
§ 12 Beslut om arvoden finns i budgetförslaget.
§ 13 Årsmötet godkände budgetförslaget för 2010.
§ 14 Enligt valberedningens förslag gjordes följande val:
Vice ordförande – omval på två år Margaretha Bjerker
Kassör – omval på två år Per Åkesson
Koloniföreståndare – omval på två år Jan-Åke Söderström
Ny ledamot - nyval två år Thomas Lundberg
Studieorganisatören invald – ett år Per Fagerström
§ 15 Två styrelsesuppleanter på ett år – omval Bo Asterhed och nyval Mats Thunman
Revisor på två år – omval Jens Karlsson
Revisor på ett år - omval Peter Sander
Revisorsuppleant på ett år – omval Peter Persson
Valberedning inför årsmötet 2011 – omval Tomas Andersson (sammankallande),
Leif Hultgren och Eva-Lena Larsdotter.
§ 16 Styrelsen utser representanter till centralstyrelsen och regionens årsmöte.
§ 17 En ny festkommitté bildades bestående av Britt-Marie Joelsson, Mona Johansson och Helén
Adolfsson. Styrelsen har avsatt 5000 kr till festligheter.

§ 18 Årsmötet beslutade följande: Kallelsen till årsmötet ska skickas ut senast 4 veckor innan
mötet äger rum och motioner ska inkomma senast två veckor före. Koloniavgiften ska vara
inbetald senast den sista juni.
§ 19 Ordföranden läste upp namnen på de nya medlemmarna.
§ 20 Övrigt – Inventering och borttagning av enar som orsakar päronrost.
Styrelsen påminner om förbudet mot bilkörning inom området under vintern.
Belysningstiden på lamporna inom området kommer att förlängas.
Problemen med för höga häckar kommer att följas upp.
Kontakta alltid styrelsen vid om- eller tillbyggnad.
Vi kommer att dela upp området i ”kvarter” med en ansvarig arbetsledare.
Förfrågan görs till KSRR om individuella kompostkärl.
§ 21 Mötet avslutades med lottförsäljning och kaffe.

Vid protokollet: Wiveca Dahlberg
Justeras: Doris Erlandsson, Ethel Holmberg

