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Koloniträd9årdsförening

Protokoll fört vid årsmöte 2019-03 -23 k1.10.00
Plats: Täby - Tibble gymnasium, Tibble Hörsal,
Deltagare: Representanter enligt bifogad nrirvarolista (bilaga
Antalet röstberättigade var 57 personer.
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-

12.0A

inklusive 4 fullmakter).

§1 Årsmötet öppnas
Styrelseordftiranden Irene Klee hälsar alla vtilkomna ochforklarade ärsmötet öppnat.
§2 Fastställande av dagordningen
Dagordnin gen (bilaga 2) godldndes.
§3 Yal av ordfiirande för årsmötet
Gösta Ottestam valdes till ordftirande for mötet. Han tackade ftir fortroendet och fortsatte
mötet.
§4 Val av protokollfiirare oeh justeringsmän
Lena Cronvall Morön valdes till mötets protokollftirare. Till justerare av dagens protokoll
tillika röstriiknare valdes Solweig Johansson tomtl29 och Eva Pettersson tomt 66.
§5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Beslutades:
Att kallelse skett i behörig ordning, på anslagstavlor, på webben och med utskick.
Beslutades:
Att anviinda niiruarolistan som underlag for röstliingd.
§6 Sfyrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberåittelsen presenterades (bilaga 3). Fråga från Cecilia Sjöblom tomt nr 61 och
tomt nr 95 om ovårdade tomter. Margareta Weinesjö svarade och frågestiillaren forklarade sig
nöjd med svaret. Beslutades attläggaverksamhetsberättelsen till handlingarrLa.
§7 Revisorernas berättelse
Gösta Ottestam ftiredrog revisionsberättelsen ftilaga 4). Revisorerna hade inga anmiirkningar
och tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet ftir 2018 års förvaltning.

Beslutades:
Att lägga revisorernas beriittelse
§8 Beslut

till handlingarna.

i anledning av ltireningens överskott eller underskott

Beslutades:
Överskottet ftir 2018, kr 49 087, disponeras enligt ftiljande:
Till reparationsfonden avsätts kr 14.800,-. Resterande överskott
räkning.

,kr

34 287, balanseras i ny

t wöz

och
§9 Fastställande av balans-

resultaträkningen

Beslutades:
på kr 49 087
Fastställa resultatriikningen for 2018 utvisande ett överskou
- - 5)
på kr 453 989' (Bilaga
samt balansrlikningen pJ, zotS-12-31 med en omslutning

'

§10 Fråga om ansvarsfrihet

för styrelsen

Beslutades:

(efter begärd votering noterades
Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet fi)r räkenskapsåret 2018.
nej rö ster bland stiimmodel tagama)

motioner
§11 Behandling av inlämnade
hade sänts med post
vilka
Fem motioner har inkommit
lästes upp på årsmÖtet (Bilaga 6).

till

4

föreningsmedlemmarna och även

av

Motionen ftiredrogs
Motion nr 1 gällde florslag på årsavgiften, upphäva förskottsbetalning'
Weinesjö'
Margareta
kassör,
ftirslagsstältur", t-u* ÖU.ig o.f, beiarades av foreningens
st()mman beslat i enlighet med styrelsens avslagsyrkande.
Cecilia
Motion nr 2 gällde lfrstiftning", copn. Motånen föredrogs av forslags-ställaren
med
i
enlighet
beslöt
Stamman
Winell.
Sjöblom och besvarudä, u, viä ordforande Margareta
s

tyr el s ens av s I agsYr kande.

Motionen foredrogs av
I\iotion nr 3 gafläe underhåll av vägar inom det arrenderade området'
Irene Klee. Sttimman beslat i
forslagsställaren cecilia Sjöblom oJh b"rr*ades av ordforande
d styrel s ens av sl agsyrkande'
av
Moiion 4 galde kommentart nt pa foreningens hemsida. Motionen föredrogs
beslat i
strimman
Klee.
förslagsstäil*"n c."itia Sjöblom och besvaiades av ordförande Irene
enlightet me d styrel s ens av sl agsyrkande'
av forslagsställaren
Motion 5 gällde grfirsdrag.riiginom kolonilott rc 91. Motionen foredrogs
i enlighet med
beslOt
Stcimman
Cecilia Siöblom och besvtadäs av ordforande Irene Klee.

enlighet

s

me

tyr el s e ns av s I agsYr kande.

till av årsmötet utsedda sfyrelseledamöter, revisorero
§12 Bestämmande av ersättning
äch suppleanter samt övriga fiirtroendevalda
Beslutades:
Att behål|a arvodena på kr 70.000:- exklusive sociala avgifter'
§13 Framläggande av budgetfiirslag
senast ska vara betalda

och fastställande av avgifter samt dag då dessa

Beslutades:
Att godkänna foreslagen budget 2019 (Bilaga 7)

Att årsavgiften for 202Lblir kr 3.200:-'
tomt nr 86 betalar till
I samband med beslutet om årsavgiften frågade cecilia sjöblom om

i...

0r

foreningen for att få gräsklippning genomft)rd av ftireningen. Ordforanden Irene Klee svarade
att det finns en muntlig överenskommelse om att ftireningen klipper gräs på tomt nr 86 mot
att ft)reningen kan använda denna obebyggda tomt som gångväg tilI allmänningen
ovanft)r.
Beslutades:

Att arsavgiften

ska betalas enligt vad styrelsen beståimmer dock senast den sista februari.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades (bilaga 7)

Att styrelsen ska bestå av loljande personer:

Styrelseledumöter
Irene Klee, ordftirande
Lena Cronvall Mordn, ledamot
Margareta Winell, ledamot
Margareta Weinesjö, kassör
Johan Blix, ledamot
Ingvar Karlsson

Tomt
138
119

34
65

lt7
20

Tomt

Styrelsesuppleunter
Margareta Wallin
Christian Josefsson
Marianne Bauer

9

r+6
91

Vald till
2020
2020
2020
2021 (omval)
2021 (omval)
2021 (nyval)
Vald till
2020 (omval)
2020 (omval)
2020 (n1xal)

§15 Val av revisorer och suppleanter samt val av valberedning
Beslutades:

Att välja foljande personer:

Revisorer
Gösta Ottestam
Cecilia Falkerheim Bark
Revisorsuppleanter
Hel6n Hurtig
Mona-Lisa Lefverth

Valberedning
Birgitta Ersson Kjellin
Inga-Britt Olsson, sammankallande

Tomt
8

4

Tomt

t42
1

Tomt
36

r25

Vald till
2020 (omval)
2020 (nyval)
Vald till
2020 (nyval)
2020 (nyval))

Vald till
2A20 @mval)
2020 (omval)
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§

16.

Årsmötet avslutas

Ordft)rande tackade de närvarande for visat intresse och styrelsen överl2imnade blommor med
stort tack till mötets ordforande Gösta Ottestam.
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