Protokoll fört vid årsmötet för Koloniträdgårdarna Ängstugan 2017-03-23 kl.19.00 i
Hjortensbergskyrkan Nyköping.
Närvarande: 95 personer.
§ 1 Mötets öppnande
Vice ordförande Bengt Florin hälsade alla välkomna förklarade årsmötet
öppnat och inledde mötet med en tyst minut för de kolonister som under året avlidit.
Vidare avtackades Rolf Andersson med blommor för sina goda arbetsinsatser med
underhåll och skötsel av föreningens vattenförsörjning och gräsytor.
§ 2 Fastställande av röstlängd och dagordning.
Årsmötet godkände dagordningen.
Röstlängden fastställdes till 73 närvarande röstberättigade medlemmar. Avprickning i
röstlängd skedde vid ankomst till mötet.
§ 3 Kallelse till mötet
Årsmötet fann att kallelse till mötet skett i behörig ordning.
§ 4 Val av ordförande för mötet.
Årsmötet valde Bengt Florin att leda mötet.
§ 5 Val av protokollförare.
Årsmötet valde Arne Johnsson lott 242/47 till protokollförare för mötet.
§ 6 Val av protokolljusterare.
Årsmötet valde Ingemar Eriksson lott 55/254 och Ulf Göran Widqvist lott 137 till
justerare av mötets protokoll.
§ 7 Val av rösträknare.
Årsmötet valde Ingemar Eriksson lott 55/254 och Ulf Göran Widqvist lott nr 137 till
rösträknare för mötet.
§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse.
Efter två frågor angående sammanslagning av två tomter och flytt av odlingar och
styrelsens förklaring till detta godkände årsmötet styrelsens förvaltningsberättelse.
Bilaga 1.
§ 9 Revisorernas berättelse.
Årsmötet godkände revisorernas berättelse och lade den till
handlingarna. Bilaga 2.
§10 Fastställande av balans-och resultaträkning.
Årsmötet fastställde balans-och resultaträkningen för 2016 och lade den till
handlingarna. Bilaga 3.
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året 2016.
§ 12 Behandling av motioner och förslag.
Årsmötet hade fem förslag från styrelsen och tre motioner från medlemmarna att
behandla. Två medlemsmotioner hade dock inlämnats för sent och behandlades ej av
årsmötet. Dessa kommer senare att behandlas av styrelsen.

12A. Motion från styrelsen avseende ändrade expeditionstider. Styrelsen föreslår att
expeditionen skall hållas öppen var fjortonde dag istället för varje vecka som hittills
gällt. Besöken från medlemmarna har varit ganska få och vissa dagar inga alls. Det
finns också goda möjligheter att nå styrelsen för frågor via telefon och mail.
Årsmötet gillade styrelsens motion.
Ordföranden fann att motion bifallits.
12b1 och 12b2. Ändring av stadgar (12b1) och ordningsregler (12b2). Styrelsen har
utsänt förslag på ändrade stadgar och regler att gälla efter att föreningen lämnat
Koloniträdgårdsförbundet.
12b1 Stadgar. Styrelsen meddelade en komplettering av de utsända stadgarna. En
punkt 5.8 införs med följande lydelse ”Styrelsen ansvarar för att medlemmarna i
informeras om årsmötesbesluten. Medlem har rätt att läsa årsmötesprotokollet.”
En motion avseende nya stadgar har inlämnats från Lena Forsberg och
Monica Fredriksson. Motionärerna föreslår att de gamla stadgarna skall bibehållas
sedan alla de paragrafer som var förbindliga med Koloniträdgårdsförbundet har tagits
bort.
En diskussion om de båda förslagen följde. Votering om styrelsens vs. motionärernas
förslag begärdes och genomfördes. Voteringen utföll så att styrelsens förslag fick 50
röster, motionärernas 3 röster och 20 röster nedlagda.
Ordföranden fann att styrelsens motionen bifallits.
12b2 ordningsregler. Efter en justering av ordningsreglerna angående odlingslottens
användning där antalet träd som kan inräknas i odlingsytan begränsades till 4 och
användning av motordrivna redskap anges till 08.00-21.00 på vardagar och 09.0021.00 på helgdagar blev de nya ordningsreglerna godkänt av årsmötet.
Ordföranden fann att motion bifallits.
De nya stadgarna och ordningsreglerna gäller från 23 mars 2017.
12C. Avgift för utebliven medverkan på städdagar. Styrelsen föreslår en avgift för dem
som uteblir från de städdagar som bestäms av arbetslagen. I det fall man ej kan
närvara på utsatt datum får man komma överens med kvartersombudet och tilldelas
en arbetsuppgift vid ett annat tillfälle. En diskussion om rätten i detta fördes på mötet
och styrelsen menade sig ha undersökt detta och hänvisade till att även andra
koloniföreningar använde sig av detta. En avgift på 250 kr/gång som införs på
arrendet för den som ej deltar. Detta införs på prov under två säsonger med
början i år 2017 för att därefter utvärderas. Årsmötet godkände detta förfarande.
Ordföranden fann att motionen bifallits.
12D. Brevlådor på kolonilotterna. Styrelsen anser det svårt att få ut information till alla
medlemmar då alla inte har mail och ej heller läser på anslagstavlorna. Därför
önskar man få uppsatt brevlådor vid varje lott för att säkert nå ut till alla. Det är
dessutom dyrt och tidskrävande att sända brev med posten.
Förslaget har varit uppe på tidigare årsmöten och då väckt föga entusiasm hos
medlemmarna, så även denna gång. Inget bifall till motionen gavs av årsmötet.
Ordföranden fann att motionen avslagits

§ 13 Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter,
revisorer och ersättare.
Årsmötet godkände nedanstående ersättningar att gälla år 2017.
3000 kr fast ersättning till ordförande, kassör och sekreterare en ökning med 1000 kr.
150 kr per styrelsemedlem i sammanträdesarvode (även till ordförande, kassör och
sekreterare) en ökning med 50 kr.
§ 14 Fastställande av budget och avgifter.
En fråga ställdes angående den stora ökningen av underhållsbudgeten i 2017 års
budget. Detta berodde på att styrelsen överfört hela det belopp som var avgiften till
Koloniträdgårdsförbundet till underhållsbudgeten. Avgifterna till föreningen är
oförändrade. Kassören meddelade att föreningen nu är skuldfri.
Årsmötet godkände föreningens budget för 2017 (Se bilaga 4).
§15 Val av föreningens ordförande, övriga styrelse ledamöter och
suppleanter.
Årsmötet valde:
Till kassör på 2 år, Marita Möllergren lott 144/10 (omval)
Till styrelseledamot på 2 år, Mia Lindh lott 147 (nyval)
Till styrelseledamot på 2 år Gunilla Klangeryd lott 125 (nyval)
Till styrelseledamot på 2 år Ann-Britt Andersson lott 310 (omval)
Till ersättare på 1 år, Leila Karlsson lott 107 (nyval) och Lars Bergåse lott 393 (nyval).
§ 16 Val av revisorer och suppleanter.
Årsmötet valde Elsie Eriksson lott 42/251B till revisor på 2 år (omval) samt
Monika Fredriksson lott 305 till revisorssuppleant på 1 år (omval).
§ 17 Val av valberedning.
Föreslogs Johan Eriksson (lott 174), Ulf Netzel (lott 371) och Kjell Johansson (lott
245/21) till ledamöter i valberedning.
Årsmötet valde Johan Eriksson, Ulf Netzel och Kjell Johansson till valberedning.

§ 18 Övriga ärenden.
Ordförande Nedim Music redovisade styrelsens långtidsplan för investeringar och
arbeten i föreningen.
Planen avser tiden 2017 till 2020 och är kostnadsberäknad till 460800 kr.
Under 2017 skall avlopp dragas från toaletterna vid dansbanan och Ängsullstigen
samt diket längs med Ängstugevägen rensas.
Tveksamhet om föreningen har rätt att rensa kommunens dike uttalades. Styrelsen
kontrollerar saken innan arbetet påbörjas.
2018 skall pumpstationer för toaletterna vid dansbanan och Ängullstigen samt en
reservpump inköpas. Dessutom skall en ny toalettbyggnad vid Ängsullstigen inköpas
(byggbod).
Fråga ställdes om det ej gick att renovera det gamla huset?
2019 planeras en totalrenovering av vår dansbana. Styrelsens önskan är att den skall
kunna användas under hela året. Medlemmarna uppmanas inkomma med synpunkter
och förslag på utformning och åtgärder.
Vidare en anläggning av beachvollybollplan/boulebana.
Under perioden 2017-2020 skall även dränering av rosa området göras.

Det är styrelsens avsikt att så långt möjligt avlasta medlemmarna arbetet för
ovanstående arbeten och anlita utomstående arbetare.
Fråga ställdes av mötet varför ett nytt arrendekontrakt var nödvändig vart 5:e år.
Styrelsen angav då att detta endast gällde arrendatorer med stugor och ej de som
enbart har odlingslott. Grunden var att man ville ha kontroll på att arrendet ej
missköttes utan kunde i så fall tidsbegränsa olägenheten. Mötet ansåg dock att
formuläret för det nya arrendet var i flera fall oklart och önskade rättelser. Styrelsen
lovade att syna och omarbeta dokumentet och återkomma med ett korrekt.
Mötets avslutning
Mötesordförande tackade alla för visat intresse och avslutade årsmötet.
Efter mötet visade Peter Karlsson (lott 333) ett vackert bildspel från föreningens 70-års jubileum sommaren 2016. Bilderna kommer även att läggas ut på föreningens
hemsida.
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