
Protokoll Årsmöte 
2018-03-26 

Prästakullens koloniförening, Folkets hus. 
 

Närvarande: Se bifogad närvarolista. 

 

§ 1. Ordförande Kerstin Lundh hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

§ 2. Dagordningen godkändes efter en mindre justering/rättelse. 

 

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

 

§ 4. Till ordförande för mötet valdes Margareta Lorentzon. 

 

§ 5. Till sekreterare valdes Lasse Bengtsson. 

 

§ 6. Till justeringspersoner och tillika rösträknare valdes Bengt Nilsson och Bo 

Nilsen. 

 

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 föredrogs, godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

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

 

§ 9. Revisionsrapporten föredrogs av revisor Britt Hedström. 

 

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

verksamhetsåret. 

 

§ 11. Ordförande Kerstin Lundh föredrog styrelsens budgetplanering för 2018. 

Årsmötet hade inga invändningar. 

 

§ 12. Arvoden för 2018 fastställdes enligt följande: 2 000 kr till ordförande och 

kassör, 1 750 till sekreterare och 1 500 kr till övriga ledamöter i styrelsen samt 750 

kr till revisorerna. Den som åtar sig toarengöring får 3 250 kr, gräsklippning 2 250 kr 

och maskinskötsel 950 kr. 

 

§ 13. Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat 150 kr/år. 

 

§ 14. Val. 

a) Till ordförande för 2 år valdes Kerstin Lundh. 

b) Till ledamöter för 2 år valdes Peter Liljeberg och Britt Hedström. 

c) Till revisor för 2 år valdes Kenneth Bartholdsson, för 1 år Maria Börjesson. 



d) Till revisorssuppleant för 1 år valdes Björn Friberg. 

 

§ 15. Till valberedning omvaldes Bo Guhrés (sammankallande), Marianne Johansson 

och Marita Bertilsson. 

 

§ 16. Till ombud på regionens årsmöte valdes Kaj Bengtsson, styrelsen utser 

ytterligare ett ombud. 

 

§ 17. Styrelsens förslag till förändringar av föreningens stadgar har varit utskickat 

med kallelsen till årsmötet. Stadgeändringarna beslöts enligt förslaget. 

 

§ 18. En motion hade inlämnats angående vite för dem som inte lyder styrelsens 

uppmaningar att städa/hålla ordning på sina lotter. Styrelsen förordade avslag på 

motionen, då det enligt stadgarna inte finns någon möjlighet att utdöma vite. 

Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag. 

 

§ 19. Lottdragning gjordes, tre vinnare fick varsin fruktkorg. 

 

§ 20. Anette Johansson och Lasse Bengtsson avtackades med blommor för deras 

insats i styrelsen. 

 

§ 21. Mötet avslutades. Eva Hjorth tackade mötets ordförande Margareta Lorentzon 

med en gåva. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

/Lasse Bengtsson 
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/Bengt Nilsson   /Bo Nilsen 


