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PRoToKoLL FöRT VID ARSMöTET MED IÄCERSNILL SOMMARSTAD
sÖuoaceN DEN 3 april 2016 KL 12.00 t KLUBBHUSET.

3

tuörcrs öppuRruor
s1
Ordföranden Leif Nilsson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

§2

UPPROP
Upprop förrättades. Av 75 röstberättigade var 25 närvarande.

§3

FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Tidigare utsänt förslag till dagordning godkändes.

§4A

VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET
Till att leda dagens möte utsågs Leif Nilsson

§4b

VAL AV SEKRETERARE FÖR MOTET
Till sekreterare för mötet utsågs Göran Liljekvist.

§5

VAL AV TVA JUSTERTNGSMAITI I RÖSTRÄKNARE
justera
dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Anders Rosvall(kol.18) och
Att
Harald Cornelsen(kol.59)

§6

KALLELSENS GODKANNANDE
Utsänd kallelse godkändes.

§7

STYRELSENS VERKSAMHETSBERATTELSE
Verksamhetsberättelse för 2015 godkändes av årsmötet.

§8

BALANSRAKNING
Arsmötet godkände balansräkningen för år 2015

§9

REVISORERNAS BERÄTTELSE,
Revisionsberättelsen lästes upp.

§10

FRAGAN OM ANSVARSFRIHET AT STYRELSENS LEDAMÖTER
Arsmötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2015

§11

BEHANDLTNG AV |NLÄMNADE MOTIONER
-Motioner inlämnad av styrelsen.
Motion om obligatoriska städdagar 2416
Styrelsens förslaq är:
Man måste närvara vid minst 2 av 3 bestämda städdagar. De kolonister som inte
uppfyller dessa krav, kommer att debiteras en kostnad på 500 kronor, vilken tages ut
på hösträkningen.
Följande städdagar (söndagar) gäller för 2016. 8 maj, 12 juni och 14 augusti mellan
klockan 10.00-13.00

Mötet godkände styrelsens förslag.
Ordforanden upplyste att styrelsen planerar att på den första städdagen (8 maj) att
bl.a. att fylla igen hål på parkeringen.
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-Motion inlämnad av styrelsen.
Styrelsen föreslår att det skall utgå en avgift på 150 kr när föreningen skickar ut en
anmaning till kolonist.
Mötet godkände styrelsens förslag.
-Förslaq från valberedninqen om skyltar på grindarna.
Gångarnas nr. är inte lätta att se då de är överväxta eller smälter in i de gråa
stolparna med små siffror.
Mötet godkände valberedningens förslag. Mötet gav styrelsen och Anders Rosvall
i uppdrag att ta fram förslag på skyltar och kostnad för sju st skyltar och montering.

§12

Kotoni 69
Ordföranden började informera om vad som hänt ang koloni 69. Men blev genast
avbruten av att Lindita Osmanay, sambo med Faruk Krasniqi ägare till koloni 69,
reste sig och avbröt ordföranden. Hon vände sig till medlemmarna och ville visa för
alla att hon har en av styrelsen godkänd ritning. Medlemmarna sa till henne att de
var inte intresserade och att hennes tilltag inte hörde hemma här på årsmötet. Hon
satte då sig på sin plats. Ordföranden gick fram till dem och överlämnade ett ej utlöst
rek. brev. De kastade det på golvet och sa att de inte var intresserade av det.
Ordföranden sa till medlemmarna att ni har sett att brevet överlämnades. Svar ja.

§13

AVGTFTER
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2016.
Mötet godkände förslaget.

Följande avgifter gäller för 20{6

Arrendeavgift
Medlemsavgift
Vattenavgift
Parkeringsavgift
lnträdesavgift
Utträdesavgift
Arrende grönområde

7.0 kr/kvm
1120 Krlär
500 kr/år
200 krlär
500
500
540 krlår

kr
kr

(oförändrad)
(oförändrad)
(oförändrad)
(oförändrad)
(oförändrad)
(oförändrad)
(oförändrad)

§14

ARVODEN
Mötet beslutade att arvoden för 2016 skall vara oförändrade. Följande arvoden skall
gälla för 2016
Styrelse 100 o/o av basbeloppet
Suppleant 1000 kr/år vid minst 50% närvaro.
Revisor 600 kr/år
Valberedning 1 000 kr/år
Stuguthyrare 1 500 kr/år
Fritidskomm itt6n 1 500 krlperson)

§15

BUDGETFÖRSI-RC 2016
Med kallelsen bifogat budgetförslag presenterades. Budgeten beräknas får ett
överskottskott på ca 4500:- Men på grund av sent inkommen räkning från VA-syd
som till hör 2015 men hamnar i bokföringen för 2016 kommer årets budget istället att
ge ett beräknat underskott på ca 5 000kr.

:::fu"'godkändes
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vAL AV STvRELSE ocH övRtcR FUNKTtoNÄnrR

är

Till Ordförande pä 2
Till styrelsesuppleant på 1
Till styrelsesuppleant på 1
Till revisor pä 2
Till revisorsuppleant pä 1
Till revisorsuppleant på 1

är

Fritidskommittö
Stuguthyrning

år
år
är
år

Nilsson
Larsson
Pettersson
Andersson
Nilsson

omvaldes
omvaldes
omvaldes
omvaldes
omvaldes

Leif
Jerry
Boel
Lena
Timo Jääskeläinen
omvaldes Tommy
Vakant
Vakant

Kol
Kol
Kol
Kol

45
43
62
44

Kol 11
Kol 6

SKRIVELSER OCH RAPPORTER
§17
lnga skrivelser eller rapporter fanns att redovisa.

övRrcr
§18
-Leif informerade om dagsresa till Tyskland. Resan går till BUrg. När inköp är
avklarade har man 2-2,5 timmar att fritt spendera i staden. Starta på vändplats
Jägershillgatan 1 kl 07.00 den '11 juni
Pris 380kr. Vi har 25 platser att fylla för att resan skall bli av.
-Atervinningsstationen på Coop:s parkering har upphört.
-Förslag att vi installerar en bom med nyckel lås. Där nyckeln ej kan tas ut förrän
man stängt bommen igen.
-Förslag att vitill gatukontoret skall
föreslår att i bommen på cykelbanan skall förses med ett lås som brandkår,
ambulans med flera med tillstånd har tillgång till.
-Då ingen fritidskommitt6 kunde väljas på årsmötet framfördes några id6er på
gemensamma aktiviteter. -Grillaftnar med egen medhavd mat och dricka.
-Loppis. -Boule.-Föredrag av någon från kolonin. -Bingokväll.
Du som tycker att det skulle vara roligt att ordna någon typ av aktivitet här på vårt
område kontakta s§relsen.
AVSLUTNING
§1e
Ordföranden avslutade mötet samt tackade för mötets förtroende.

Malmö 2016-04-03

Justerat

Vid protokollet
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Göran Liljekvist
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Harald Cornelsen

