Kalmar Södra
Koloniträdgårdsförening

PROTOKOLL

Årsmöte 2015-03-26 i IOGT/NTO - lokalen, Trädgårdsgatan, Kalmar

1

Ordförande Per Fagerström öppnade mötet.

2

Dagordningen godkändes.

3

Kallelsen till årsmötet hade skett i rätt tid.

4

Till ordförande att leda mötet valdes Per Fagerström.

5

Till sekreterare vid mötet valdes Wiveca Dahlberg.

6

Till justerare samt rösträknare valdes Sven Lind och Anders Henriksson.

7

Ordföranden läste upp årsberättelsen med tillägg av att belysningen fått
skymningsrelä och att vi har installerat ett trefasuttag på dansbanan.

8

Den ekonomiska årsrapporten delades ut på mötet och godkändes.

9

Kassören läste upp revisionsberättelsen som hade undertecknats av revisorerna.

10

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret i enlighet
med revisionsberättelsen.

11

Styrelsen har lagt en motion om höjning av koloniavgiften med 300 kr/år. Mötet sa ja
till förslaget.

12

Styrelsen beslutar om fördelningen av ersättningen till styrelseledamöter, suppleanter
och revisorer.

13

Budget och avgifter för 2015 var ej klar till årsmötet. Kassören färdigställer den till
städdagen. Den kommer även att skickas ut med E-post.

14

Enligt valberedningens förslag gjordes följande val:

15

16

Ordförande – omval på två år Per Fagerström
Ledamot - nyval på två år Eva-Lena Larsdotter
Ledamot – nyval på två år Inger Carlsson
Ledamot – omval på två år Sven Lind
Två styrelsesuppleanter på ett år – nyval Christine Kihl Olofsson och
nyval Adolf Wogatai.
Kvarstår ett år gör kassör Helén Adolfsson, ledamot Thomas Lundberg och Mats
Thunman.
Revisor på två år – omval Peter Sander.
Revisorsuppleant på ett år – omval Peter Persson.
Revisor Jens Carlsson ett år kvar.
Styrelsen utser representanter till centralstyrelsen och regionens årsmöte.
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17

Valberedning inför årsmötet 2015 – omval av Tomas Andersson.

18

Ordföranden läste upp namnen på de nya kolonimedlemmarna.

19

Om två år firar vi 100-års jubileum. Dags att redan nu börja fundera på hur vi ska fira
detta, förslagsvis börja med att bilda en jubileumskommitté.
KSRR vill att vi stenlägger marken under soptunnorna. Detta kommer vi att göra på
städdagen – Vi behöver då en som kan leda arbetet.
Användning av de gröna påsarna dröjer lite till.
Ola kommer även i år att på heltid arbeta hos oss.
Helén meddelar att inbetalningskorten hämtas på städdagen eller hos henne på
kolonin.

20

Mötet avslutades med kaffe och smörgås.

Vid protokollet

Wiveca Dahlberg

Justeras

Sven Lind

Anders Henriksson

