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PROTOKOLL FÖRT VID ARSMÖTET MED JÄGERSHILL SOMMARSTAD 3
SÖNDAGEN DEN 12 april2015 KL 12.00lKLUBBHUSET.

§1

MÖTETS ÖPPNANDE
Ordforanden Leif Nilsson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

§2

UPPROP
Upprop förrättades. Av 75 röstberättigade var 19 närvarande.

FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
§3
Tidigare utsänt förslag till dagordning godkändes.

§4A

VALAVORDFÖRANDE FOR MÖTET
Till att leda dagens möte utsågs Leif Nilsson
VALAVSEKRETERARE FOR MÖTET
§4b
Till sekreterare för mötet utsågs Göran Liljekvist.

§5

VALAVTVAJUSTERINGSMAN / RÖSTRAKNARE

Att justera dagens protokolloch tillika rösträknare valdes Anders Rosvall(kol '18) och Timo

Jääskeläinen(kol

1

1)

§6

KALLELSENS GODKANNANDE
Utsänd kallelse godkändes.

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
§7
Verksamhetsberättelse för 2014 godkändes av årsmötet.

§8

BALANSRÄKNING
Arsmötet godkände balansräkningen för är 2014

§9

REVISORERNAS BERATTELSE,
Revisionsberettelsen lästes upp.

FRAGAN OM ANSVARSFRIHET AT SryREISENS LEDAMÖTER
§10
Ars mötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihetför 2014
BEHANDLING AV INLAMNADE MOTIONER
Motioner inlämnad av s§relsen.

§11

Motion om obligatoriska städdagar 2015
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 2015: 10 maj,l4juni och 16 augusti mellan klockan 10.0013 00

Mötet godkände styrelsens förslag.
Ordföranden upplyste att styrelsen planerar att på den första städdagen (10 maj) bl.a. måla staket runt
betong urnorna på parkeringen samt fylla hål på parkeringen med singel.
AVGIFTER
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2015
Mötet godkände förslaget.
Följande avgifter gäller för 2015
7.0 kr/kvm
Arrendeavgift
Medlemsavgift
1120 Krlär
500 kr/år
Vattenavgift
Parkeringsavgift
200 krlär
lnträdesavgift
500 kr
Utträdesavgift
500 kr
§12

540 krlär

oförändrad)
oförändrad)
oförändrad)
oförändrad)
oförändrad)
oförändrad)
oforändrad)
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ARVODEN
§13
Mötet beslutade att arvoden för 2015 skall vara oförendrade. Följande arvoden skall gälla för 2015
Styrelse 100 o/o av basbeloppet
Suppleant 10001är vid minst 50% närvaro.
Revisor 600 krlår
Valberedning 1000 krlår
Stuguthyrare 1 500 kr/år
Fritidskommittön 1 500 kr/person)
BUDGETFORSLAG 2015
§14
Med kallelsen bifogat budgetförslag presenterades. Budgeten beräknas får ett överskott på ca 20 000.Budgeten godkändes.
VAL AV STYRELSE OCH ÖVRIGA FUNKTIONARER
är
omvaldes Margaretha Bengtsson
Till sekreterare pä2 är
omvaldes Göran Liljekvist
Till s§relsesuppleant pä 1 är valdes
Jerry Larsson
Till styrelsesuppleant pä 1 är valdes
Boel Pettersson
Till revisor pä 2 är
valdes Susanne Rosvall
Till revisorsuppleant på 1 år omvaldes Timo Jääskeläinen
Till revisorsuppleant pä 1 är omvaldes Tommy Nilsson
Fritidskommitte
omvaldes Susanne och Anders Rosvall
omvaldes Kristian Persson
Stuguthyrning
§15

Till Kassor pä 2

Kol 56

Kol26
Kol43
Kol62
Kol 18
Kol 11

Kol6
Kol 18

Kol2

SKRIVELSER OCH RAPPORTER
lnga skrivelser eller rapporter fanns att redovisa.

§16

§17

ÖVRTGT

§18

AVSLUTNING

- En ny (gratis )lokal kolonitidning kommer att utkomma med sex nummer i sommar med
första numret till helgen kring Kristihimmelfärds dag. Tidningen heter Lyckligt Loffad
Tidningsställ kommer att placeras vid anslagstavlan på parkeringen.
Avtal med utgivarna har slutits angående vinterförvaring av tidningsstället och att utse
ansvarig kontaktperson som kan ta emot tidningar om stället blir tomt.
- Förslag att föreningen skall undersöker möjlighet att ordna en mindre lekplats med tex.
gungor och rutschkana. Kontakt skall tas med 4:an och höra om de är intresserade av
förslaget.
- Sprit försäljnlng på området fortsätter som vanlig även i år. Polisen bryr sig inte.
- Bommen har varit öppen mest hela vintern. De som bor på området besvärar sig inte med
att låsa. Just nu har låset på bommen skadats och går ej att låsa skall åtgärdas.
- Vid en storm i vinter lossnade en plåt från ett stugtak i gång 2, plåten landade på en
kolonitomt i gång fyra. Plåten slog ner på gräsmattan men kunde lika gärna ha träffat
byggnader eller människor.
- Förslag att föreningen tar kontakt med kommunen angående klippning av kullen.
Önskemål att kullen klipps oftare.

Ordföranden avslutade mötet samt tackade för mötets förtroende.

Malmö 2015-04-12

Vid protokollet

Göran Liljekvist
Sign...............

Timo Jääskeläinen
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