Årsmötet Kalmar Södra koloniträdgårdsförening den 26 mars 2009 i närvaro av 45 kolonister
§ 1 Mötet öppnades av ordföranden Mats Sjöberg och hälsade alla välkomna.
§ 2 Dagordningen fastställdes.
§ 3 De närvarande kände sig i behörig ordning kallade. Kallelsen skickades ut den 6 mars 2009.
§ 4 Mats Sjöberg valdes till ordförande för mötet.
§ 5 Margaretha Bjerker valdes till sekreterare för mötet.
§ 6 Ethel Homberg och Doris Erlandsson valdes att justera protokollet tillika rösträknare.
§ 7 Åresberättelsen lästes upp av Mats Sjöberg. Ett tillägg till årsberättelsen var att kolonin har en
representant i regionstyrelsen nämligen Margaretha Bjerker.
§ 8 Den ekonomiska årsrapporten lästes upp av Per Åkesson. Den godkändes och lades till
handlingarna.
§ 9 Revisionsberättelsen lästes upp och lades tillhandlingarna.
§ 10 Årsmötet beviljade ansvarsfrihet åt styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
§ 11 Det fanns inga inkomna motioner.
§ 12 Budgetförslaget för 2009 presenterades av kassören Per Åkesson.
Årsmötet beslutade att godkänna höjning av m2-priset från 2,- till 2,10 samt höjning med 200,-/
koloni pga olika kommunala prishöjningar. T ex arrendehöjning, sophämtning, vatten, latrin och el.
Inbetalningskort delas ut på städdagen den 18 april.
Förslag lämnades att styrelsen skulle till centralstyrelsen lämna begäran att skrivelse skulle
skickas till Kalmar kommun ang de höjningar av avgifter som görs för kolonierna.
§ 13
Omval av Mats Sjöberg och Wiveca Dahlberg som styrelseledamöter för en tid av två år.
Omval av Bo Asterhed och Thomas Lundberg som styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
Omval av Jens Karlsson och Peter Sander som revisorer för en tid av ett år.
Omval av Peter Persson som revisorsuppleant för en tid av ett år.
Nyval av Per Fagerström som studieorganisatör.
Omval av Thomas Andersson, sammankallande och Leif Hultgren som valberedning.
§ 14 7 nya kolonister för 2008 och 2 kolonister för 2009 presenterades.
§ 15 Beslut om nya NORMALSTADGAR för kolonierna i Kalmar antogs.
§ 16
* Sophanteringen inom området diskuterades. Årsmötet beslutade att uppdra åt styrelsen att se
över hanteringen och lämna besked inför säsongen hur detta ska hanteras.

* Häckar inom området får endast vara max 1, 5 m höga. Ev avvikelser ska diskuteras med
styrelsen.
* Saltning inom området är förbjudet fr o m nu. Den enda saltnings om får förekomma är den som
kommer att ske från infarten och till toalettbyggnaden. Detta ombesörjs av styrelsen.
* Vattning får endast ske på manuell väg, inte med spridare. Vattna ej gräsmattorna.
* Adressändring av bostad måste lämnas till styrelsen.
* Vattnet kommer att sättas på den 4 eller 5 april i år.
* Styrelsen kommer att göra en ny fördelning av arbetsuppgifterna inom sig.
* "Lottkiosken" ska renoveras under 2009.
* Kalmarhem kommer att uppföra byggnation utmed Bisterfeldsvägen och Wahlboms väg. Detta
ligger alldeles i anslutning till kolonin.
* Adolf Wogatai tackades för sitt arbete med äppelmustningen. Den återkommer i nytt format även
2009.
* Bitte??? Tackades för sitt engagemang med de olika festligheterna på kolonin under 2008.
Vid protokollet: Margaretha Bjerker
Justerare: Ethel Homberg och Doris Erlandsson

