Koloniföreningen
Fredriksdal Västra
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte den 2018-02-25.

§ 1. Mötets öppnande. Ordföranden öppnade årsmötet och hälsade de
närvarande välkomna.
§ 2. Dagordning. Den uppgjorda dagordningen för mötet godkändes. §
3. Kallelse till årsmötet. Kallelsen som var utskickad i god tid och
godkändes.
§ 4. Val av ordförande för mötet. Till ordföranden för mötet utsågs
sittande Bo-Arne Andersson.
§ 5. Val av sekreterare för mötet. Sekreterare för mötet blev Lars
Pettersson.
§ 6. Val av 2 iusteringsmän/rösträknare vid behov. Marie Lundqvist
och Kerstin Folkesson utsågs till justeringsmän.

§ 7. Verksamhetsberättelsen. Den utsända verksamhetsberättelsen
för 2017 godkändes.
§ 8. Förvaltningsberättelse. Kjell redovisade för resultat och balans-

rapporten. Mötet godkände rapporten.
§ 9. Revisorernas berättelse. Georg Lundqvist redovisade och mötet
godkände berättelsen.
§ 10. Ansvarsfrihet för styrelsen år 2017. Årsmötet beviljade full
ansvarsfrihet för styrelsen och revisorerna.

§ 11. Anslag för 2018. Anslaget för år 2018 blir det samma som år

2017.
§ 12. Val av styrelse. Omval på Kjell Andersson. Nyvald blev Kai Erwall.

Styrelsen för 2018 är Bo-Arne Andersson, Claes Marteby, Kjell
Andersson, Lars Lantz och Kai Erwall.
Konstituering sker sedan inom styrelsen.

§ 13. Val av ordförande för 2018. Ordförande för år 2018 valdes
Bo-Arne Andersson.

§14. Val av kassör för 2018. Kassör för år 2018 valdes Kjell Andersson.
§15. Val av firmatecknare. Som firmatecknare valdes Kjell Andersson
och Bo-Arne Andersson, var för sig.

§16. Val av styrelsesuppleanter för 1 år. Eva Damiati blev omvald och
Jörgen Persson nyvaldes.

§17. Val av revisorer för 1 år. Göran Modig omvaldes och Arne Lindell
Nyvaldes.

§18. Val av revisorssuppleanter på 1 år. Rikard Persson omvaldes och
Kristina Andersson nyvaldes.
§19. Val av nöjeskommitte för 1 år. Pia Jönsson, Jörgen Persson och

Rikard Persson omvaldes.

§20. Val av valberedning för 1 år. Rikard Persson och Arne Lindell
omvaldes.

§21. Stadgeändringar. Vissa förslag på stadgeändringar föredrogs
av Kai Erwall.
Samtliga ändringar i stadgarna samt i ordningsreglerna godkändes av
årsmötet. För att ändringarna slutligen skall gälla skall det godkännas

även på sommarmötet.
Samtliga ändringar bifogas protokollet.
§ 22. Årsavgiften för 2018. Föreningsavgiften för år 2018 beslutades

till en fast avgift till 2.450 kr+ 3.00 kvm.
Arrendeavgiften förblir oförändrad med 2.45 kr.
§ 23. Prislistan för år 2018. Inga ändringar i vår prislista var aktuella
för år 2018.
§ 24. Information.
Vår hemsida skötes av Eva Bengtsson och Kai Erwall.
Kolla upp bestämmelserna med Miljöförvaltningen angående BDTFilter på utgående vatten.
En extra arbetspliktsdag kommer att införas från och med i år. §
25. Motioner. Inga motioner förelåg till behandling.
§ 26. Avslutning. Lars Pettersson avtackades för hans tid i
styrelsen med en gåva och blomma. Även Georg Lundqvist
avtackades för hans tid som revisor i föreningen.
Därefter tackade ordföranden för visat intresse och avslutade
årsmötet.
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11. Kallelse till årsmöte och extra möte utfärdas minst två
veckor i förväg genom personlig kallelse till samtliga
medlemmar genom utdelning, brev med posten eller via epost.
Andra meddelanden till medlemmarna anslås på föreningens
anslagstavlor, skickas ut som brev eller via e-post.

13a. Arrendekontraktet är förverkat och föreningen således
berättigad att med omedelbar verkan säga upp
arrendekontraktet om:
1. Medlem dröjer med att betala avgifterna angivna i pp 4
och 5 till föreningen utöver två veckor efter förfallodagen
2. Medlem upplåter kolonilotten i andra hand utan
styrelsens godkännande
3. Kolonilotten användes till annat ändamål än
koloniträdgårdsverksamhet
4. Medlem inrymmer utomstående personer på kolonilotten
och detta medför skada för föreningen eller annan medlem
5. Kolonilotten på annat sätt vanvårdas eller medlemmen
åsidosätter något av vad som skall iakttas enligt
arrendekontraktet p 8
6. Medlem inte lämnar tillträde till kolonilotten enligt p 13 och
inte kan visa en giltig ursäkt för detta

7. Kolonilotten användes för näringsverksamhet eller
därmed likartad verksamhet eller ingår i brottsligt
förfarande
Vid förverkande av arrendekontraktet är medlem skyldig att
genast frånträda kolonin till föreningen samt avlägsna all
egendom tillhörig medlemmen. Egendom som kvarlämnas
kan bortforslas av föreningen på medlemmens bekostnad
eller tillfalla föreningen utan lösen.

17. Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två
på varandra följande föreningsmöte, av vilka det ena skall
vara årsmötet. Av kallelse till föreningsmöte skall framgå
vilken ändring av stadgarna som föreslås.

1:a st p 13 och sista st p 14 stryks

