Ullna Koloniträdgårdsförening
Protokoll fört vid årsmöte 2004-04-20 kl 11.00 - 13.00
Plats:
Deltagare:

Föreningsgården, Stora salen
Representanter enligt bifogade närvarolista.

§1

Årsmötet öppnas
Styrelseordförande Irene Klee hälsade välkommen och förklarade årsmötet
öppnat.

§2

Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§3

Val av ordförande för årsmötet
Mats Mattsson valdes till ordförande för mötet.

§4

Val av protokollförare och justeringsmän
Irene Klee valdes till mötets sekreterare. Till justerare av dagens protokoll valdes
Solveig Andersson, tomt 49 och Karl-Erik Ahlström, tomt 139.

§5

Fråga om kallelse och röstlängd
Beslutades att kallelse skett i behörig ordning.
Beslutades att använda närvarolistan som underlag till röstlängd.

§6

Styrelsens förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehöll följande punkter:
• Omhändertagande av vildkatter
• Arrendegrupp bildad
• Röjsåg för att rensa diken inköpt
• Kontroll av dricksvattnet
• Gemensamma arbetsdagar
• Arvoden
• Överlåtelser
• Resultaträkning
Beslutades att lägga styrelsens årsberättelse till handlingarna.

§7

Revisorernas berättelse
Monika Jönsson föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna hade inga
anmärkningar och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2003 års
förvaltning.
Beslutades att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§8

Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt
balansräkningen
Styrelsens förslag är att föra överskottet på 97.626:- till balansräkningen.
Beslutades att godta förslaget.

§9

Fastställande av balansräkning
Enligt styrelsens revisor Monika Jönsson är balansräkningen inte utformad så att
det framgår att den är balanserad. Årets resultat bör läggas till för att få balans i
siffrorna. Rättelse kommer att ske.
Beslutades lägga resultaträkning (641 991:-) och balansräkning (370 405:-) till
handlingarna.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2003.
§11 Behandling av inlämnade motioner
Inga motioner inkomna inför årsmötet.
§12 Bestämmande av ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter,
revisorer och suppleanter samt övriga förtroendevalda
Beslutades ett arvode om 53.000:- till styrelsen att fördelas inom styrelse och
de förtroendevalda som styrelsen knyter till sig.
Beslutades att suppleanter får 200:- för varje bevistat sammanträde.
Beslutades att ordinarier revisorer får 999:- vardera.
§13 Framläggande av budgetförslag för år 2004 och fastställande av avgifter och
dag när dessa ska vara betalda
Styrelsens förslag till budget för 2004 presenterades.
Beslutades att godta styrelsens budget och förslag till oförändrad årsavgift
enligt följande:
1251:764:485:2500:-

(medlemsavgift)
(arrendeavgift)
(nätabonnemang)
Årsavgift

Beslutades också att datum för betalning av medlemsavgift skall vara 30 april
2004.
Frågan om att anlägga en dusch på södra området och vägunderhållet i båda
områdena har väckts i samband med denna punkt och stämman beslutade att det
skulle noteras i protokollet. De som bor på norra området är dock inte
intresserade av att betala för en anläggning som enbart finns på södra området.
På norra området finns redan en duschmöjlighet med dricksvatten vid
badplatsen som inte har kostat föreningen något att anlägga.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Beslutades att styrelsen ska bestå av följande personer:
Styrelseledamöter
Per Persson
ledamot
Liselotte Olausson
kassör
Irene Klee
ordförande
Brigitte Weber
Kristoffer Myrberg
ledamot

Tomt
48

Vald till
2005

33

2005

138

2006 (omval)

50
106

2005
2006 (omval)

Styrelsesuppleanter
Kajsa Gunnarsdotter/
Bergman
Marianne Malmkvist
Jan Lewerentz
Eva Westberg

Tomt
58

Vald till
2005 (nyval)

28
90
120

2005 (omval)
2005 (omval)
2005 (omval)

Valberedning
Ann-Mari Modig

3

Inga-Britt Olsson

125

2005 (omval)
sammankallande
2005 (omval)

Noterades till protokollet att rätt att teckna firma var och en för sig har Irene Klee
och Liselotte Olausson.
§15 Val av revisorer och suppleanter
Beslutades att välja följande personer.
Revisorer
Monika Jönsson
Elisabet Kock

Tomt
98
42

Vald till
2005 (omval)
2005 (nyval)

Revisorsuppleanter
Gösta Ottestam
Maarit Maliniemi

Tomt
8
14

Vald till
2005 (nyval)
2005 (omval)

§16 Arrendeavtalet – information om läget
Irene Klee informerade om ärendets läge beträffande arrendegruppens arbete.
Möte har ägt rum den 8 maj med kommunen. Kommunen är inte intresserad av
att sälja marken. De har försäkrat oss om att vi kan känna oss trygga under
överskådlig framtid. Vårt främsta mål är att vi ska kunna känna denna trygghet.

§17 Arbetsdagar för 2004
Denna punkt föll bort ur kallelsen. Irene Klee informerade om arbetsdagarna
för 2004 vilka är:
• 24 april
• 19 juni
• 18 september.
Information om arbetsdagarna har även gått ut i årets första UllnaNytt i
februari.
§17 Årsmötet avslutas
Förtroendevalda som varit verksamma under förra året avtackades och
ordföranden tackade de närvarande för visat intresse. Mötet avslutades.
Vid protokollet:

Irene Klee

Matts Mattson
Ordförande

Justeras:
Solveig Andersson

Karl-Erik Ahlström

