
 

 

 

Protokoll Årsmöte  

2019-03-25 

Prästakullens koloniförening, Folkets hus 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

§ 1. Kerstin Lundh hälsade välkommen och öppnade mötet. Tyst minut hölls för tre personer 
i vår koloniförening som avlidit det gångna året.  

§ 2. Dagordningen godkändes. 

§ 3. Mötet konstaterade att kallelse skett i vederbörlig ordning. 

§ 4. Till ordförande för mötet valdes Peter Böös från Västra Regionen. 

§ 5. Till sekreterare valdes Britt Hedström. 

§ 6. Till justeringspersoner och tillika rösträknare valdes Gunnel Ekman och Monica 
Petersson.  

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.  

§ 8. Ekonomisk rapport föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. 

§ 9. Revisionsrapporten föredrogs av revisor Kenneth Bartholdsson.   

§ 10. Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 11. Budgetplanering för 2019:  

• Upprustning av Hjortstugan så den blir i skick för att användas på ett bättre sätt 

• Röjning av de nya lotterna, beräknas kosta ca 24 000 kronor för dessa nya lotter (de 4 
nya lotterna betalar för denna kostnad)  

• Städning av de bägge torrtoaletterna  

• Maskinservice för de maskiner vi gemensamt äger  

• Områdets vägar skall förbättras med grus i alla uppkomna hålor, kommentarer 
uppkom om att det körs i onödan till de lotter längst upp på området, kommunen 
sköter vägen fram till stora parkeringen.  

 
§ 12. Beslut om ersättning för styrelse: revisorer och övriga funktionärer enligt samma nivå 
som 2018.  
 
§ 13. Fastställande av avgifter: Styrelsen föreslog en höjning med 50 öre per kvm till 9,50 
kronor per kvm att gälla från 2020-01-01.  
Stämman godkände detta förslag.  



 

 
 
§ 14. Val:  

a) Till kassör för 2 år valdes Birgitta Björding.  
b) Till ledamöter för 2 år valdes Anna Georgsson (omval), Eva Hjort (omval), Lena 

Cederlund (nyval).  
c) Till revisor för 2 år valdes Maria Börjesson (omval). 
d) Till revisorssuppleant för 1 år valdes Susanna Johansson (nyval). 

§ 15. Till valberedning för 1 år valdes Marianne Johansson (omval), Bo Nielsen (nyval) och 
Tom Schulewitz (nyval). Marianne Johansson valdes att vara sammankallande. 

§ 16. Till ombud på regionens årsmöte valdes Kaj Bengtsson. Ytterligare en person 
beslutades väljas av styrelsen på ett kommande styrelsemöte.  

§ 17. Styrelsens förslag till ändring av föreningens ordningsregler: Förslaget finns som bilaga 
punkt 7 i handlingarna inför årsmötet.  

Ingen vattning med slang och spridare får ske mellan 10.00 -17.00. Förslaget godkändes. 
Diskuterades om det finns kurser i hur man vattnar på bästa sätt.  

§ 18. Motioner: Inga inkomna motioner.  

Peter Böös tackade för sig och lämnade över till Kerstin Lundh för de avslutande punkterna. 

§ 19. Kerstin Lundh avtackade Kaj Bengtsson och Susanna Johansson med blommor. Eva 
Hjort tackade mötets ordförande med en gåva.  

§ 20. Kerstin Lundh förklarade mötet avslutat. 
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