Ullna Koloniträdgårdsförening
Protokoll fört vid årsmöte 2007-03-10 kl. 11.00 - 12.30
Plats:
Deltagare:

Föreningsgården, Stora salen
Representanter enligt bifogade närvarolista (Bil 1)

§1

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

§2

Fastställande av dagordningen
Dagordningen (Bil. 2) godkändes

§3

Val av ordförande för årsmötet
Gösta Ottestam valdes till ordförande för mötet. Han tackade för förtroendet och
fortsatte mötet.

§4

Val av protokollförare och justeringsmän
Kajsa Bergman valdes till mötets sekreterare. Till justerare av dagens protokoll
tillika rösträknare valdes Gertrud Persson, tomt 22 och Annie Laising, tomt 31.

§5

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

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen (Bil.3) innehöll följande punkter:
• Kontroll av dricksvattnet
• Jubileumsfesten
• Föreningens webbplats
• Intäkter från arbetsdagar och tvångsklippning
• Årets arbetsdagar
• Elöversyn
• Servicehusen och byalag
• Arvoden
• Överlåtelser
• Resultaträkning
Det visade sig att det fanns oklarheter beträffande redovisningen av
medlemsavgifterna. Den redovisas f.n. på tre olika poster. Ordföranden som
dessutom är en av revisorerna svarade att redovisningen är riktig men att den
kan göras tydligare. Se nästa punkt § 7.
Beslutades att lägga styrelsens årsberättelse till handlingarna.

§7

Revisorernas berättelse
Monica Jönsson föredrog revisionsberättelsen (Bil. 4). Revisorerna hade inga
anmärkningar och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2006 års
förvaltning. Revisorerna hade dock ett önskemål och det är att årsavgiften i
fortsättningen inte separeras på tre poster på resultaträkningen utan att det bara
finns en post för årsavgiften. Det blir två färre konton att bokföra och dessutom
verkar det förvirrande på medlemmarna. Årsmötet beslutade att så skulle ske.
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 43 311:- till balansräkningen (Bil. 5)
Beslutades enhälligt att godta förslaget.

§9

Fastställande av balansräkning
Beslutades enhälligt lägga resultaträkning (612 545:-) och balansräkning (503 929:)
(Bil. 6) till handlingarna.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.
§11 Behandling av inlämnade motioner
Inga motioner hade inkommit.
§12 Bestämmande av ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter,
revisorer och suppleanter samt övriga förtroendevalda
Beslutades enhälligt höja arvodet med 10 000:- till 70 000:- inkl
arbetsgivaravgifter till styrelsen att fördelas inom styrelsen och de
förtroendevalda som styrelsen knyter till sig.
§13 Framläggande av budgetförslag för år 2007 och fastställande av avgifter och
dag när dessa ska vara betalda
Styrelsens förslag till budget för 2007 presenterades (Bil 5).
Beslutades att godta styrelsens förslag till budget. Tack vare föreningens
goda ekonomi föreslog styrelsen en tillfällig sänkning av årsavgiften med
500:- per tomt till 2000:-. Detta godkändes enhälligt av årsmötet.
Beslutades också enhälligt att datum för betalning av medlemsavgift skall vara 30
april 2007.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Efter diskussion huruvida elansvarige Lars Ögren (alternativ 1) eller avgående
kassören Liselotte Olausson med bistånd av revisionsbyrå och/eller medlem
(alternativ 2) skulle ta över kassörskapet, beslutade stämman för alternativ 2.
Kassörskapet innehåller många tidskrävande delar som:
Betala alla leverantörsfakturor via nätet.
Kontera och bokföra samma fakturor.
Kontera och bokföra 148 inbetalningar av årsavgiften.
Kontera och bokföra 148 inbetalningar av prel. el som sker vid 3 tillfällen/år.
Betala ut arvode till ledamöter, områdesansvarig, elansvarig samt revisorer och ev. till
suppleanter.
Betala in dragen skatt samt sociala avgifter till Skatteverket.
Skicka pengar till ledamöter för utlägg.
Betala in företagsskatt till Skatteverket.
Fylla i och skicka skattedeklaration till Skatteverket.
Fylla i och skicka inkomstuppgifter till Skatteverket. Gäller alla som erhållit pengar.
Sammanställa självdeklaration och skicka till Skatteverket.
Upprätta budget
Upprätta balans och resultaträkning.
Hålla koll på vilka som betalat årsavgiften samt påminna de som ej betalat.
Skicka ut överlåtelsebrev samt inbetalningskort för administration av försäljning.
Sammanställa och skriva brev, kuvert och inbetalningskort till de, som ej deltagit i alla
städdagar.
All bevakning och alla underlag sammaställs i excel.
För att kunna hantera detta behövs bra verktyg, dvs en bra dator, internet och helst bredband.

Beslutades att styrelsen ska bestå av följande personer:
Styrelseledamöter
Irene Klee
ordförande
Lotta Olausson
kassör
Britt-Marie ArneHellström
ledamot
Kajsa Bergman
ledamot
Kristoffer Myrberg
ledamot
Jan Lewerentz
ledamot
Styrelsesuppleanter
Brigitte Weber
Inga-Britt Olsson
Goran Krsic

Tomt
138

Vald till
2008

33

2009 (omval)

71

2009 (nyval)

72

2008

106

2008

90

2009 (nyval)

Tomt
50
125
147-48

Vald till
2008 (nyval)
2008 (omval)
2008 (nyval)

Valberedning
Ann-Mari Modig

3

Inga-Britt Olsson

125

Vald till
2008 (omval)
sammankallande
2008 (omval)

§15 Val av revisorer och suppleanter
Beslutades att välja följande personer.
Revisorer
Monika Jönsson
Gösta Ottestam

Tomt
98
8

Vald till
2008 (omval)
2008 (omval)

Revisorsuppleanter
Maarit Maliniemi
Carl-Axel Rydbeck

Tomt
14
63

Vald till
2008 (omval)
2008 (omval)

§16 Årsmötet avslutas
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse samt överlämnade
blommor med stort tack till mötets ordförande Gösta Ottestam, avgående
styrelseledamöterna Lise-Lotte Olausson och Brigitte Weber. Mötet avslutades.
Vid protokollet:

Kajsa Bergman

Gösta Ottestam
Ordförande

Justeras:

Gertrud Persson

Annie Laising

