Protokoll fört vid årsmöte för Koloniträdgårdarna Ängstugan 2019-03-28 kl.
19.00 i Hjortensbergskyrkan Nyköping.
Närvarande: ca 100 personer.
§ 1 Mötets öppnande
Föreningens ordförande Bengt Flodin hälsade alla välkomna och
förklarade
årsmötet öppnat.
§ 2 Fastställande av röstlängd och dagordning.
Årsmötet godkände dagordningen.
Röstlängden fastställdes till 64 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 Christina Södling lott 53 att leda mötet.
§ 5 Val av protokollförare.
Årsmötet valde Arne Johnsson lott 47 till protokollförare för mötet.
§ 6 Val av protokolljusterare.
Årsmötet valde Ingemar Eriksson lott 55 och Camilla Johansson lott
21/245 till
justerare av mötets protokoll.
§ 7 Val av rösträknare.
Årsmötet valde Ingemar Eriksson lott 55 och Camilla Johansson lott
21/245 till
rösträknare för mötet.
§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse.
Årsmötet godkände styrelsens förvaltningsberättelse.
§ 9 Revisorernas berättelse.
Årsmötet godkände revisorernas berättelse. Marita Möllergren påpekade
att en särskild revision gjorts för årets första tre månader efter att
dåvarande styrelse avgått. Denna revision innefattas även i den nu
avgivna revisionsberättelsen som godkändes av årsmötet. Bilaga 1.
§10 Fastställande av balans-och resultaträkning.
Kommentarer till balans och resultaträkningen lämnades av Bo Bengtsson
varpå årsmötet fastställde balans-och resultaträkningen för 2018 och lade
den till handlingarna. Bilaga 2.
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året 2018.

Då en medlem lämnade mötet fastställdes röstlängden till 63 personer.
§ 12 Behandling av motioner och förslag.
Årsmötet hade en motion från medlemmarna och tre förslag från
styrelsen att behandla.

Motion om plantering vid lekplatsen från Lena Forsberg och Agneta
Estenfeldt. Lena presenterade motionens innehåll och kostnad
(24765 kr).
Årsmötet lämnade sitt bifall till motionen.
Styrelsen föreslår att avgiften för uteblivande från städdag som
tillämpats på prov i två år skall slopas.
Styrelsen har funnit att nackdelarna med systemet är större än
fördelarna. Om något kvarter har problem med närvaron på de
obligatoriska städdagarna, bör kvartersombudet och styrelsen
tillsammans försöka hitta en metod för att öka närvaron.
Årsmötet biföll styrelsens förslag, avgiften slopas från och med
2019.
Styrelsen föreslår att deponin vid uthyrning av föreningslokalen tas
bort samt att endast medlemmar i koloniföreningen tillåts hyra
lokalen.
Ett nytt hyresavtal har under sommaren arbetats fram i samråd
med stugvärdarna. Då ansvarsfrågan tydliggörs i avtalet anser
styrelsen att deponin om 500 kr är överflödig. Styrelsen ser heller
ingen anledning till att andra personer än de som är medlemmar i
koloniföreningen ska ha möjlighet att hyra lokalen i föreningshuset.
Årsmötet biföll styrelsens förslag, deponin vid uthyrning slopas och
enbart medlemmar i koloniföreningen har rätt att hyra
föreningslokalen.
Styrelsen föreslår att förbud mot slangbevattning med dricksvatten
från alla tappkranar, såväl allmänna som inne på lotterna återinförs.
Styrelsen godkände 2018 att dricksvatten fick användas för
bevattning med slang på grund av att sjövattnet visade höga halter
av salt och bakterier. Dessa halter sjönk senare under sommaren
till för bevattning acceptabla nivåer. Styrelsen följde hela sommaren
regelbundet upp förbrukningen av dricksvatten som rusade i höjden

på ett aldrig förr skådat sätt (vattenkostnaden ökade 30000 kr, se
sammanställning i budget 2019).
Årsmötet biföll styrelsens förslag, slangbevattning med dricksvatten
är från och med 2019 förbjuden.
§ 13 Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter,
revisorer och suppleanter.
Valberedningens förslag presenterades av Kjell Johansson som förslog
4500 kr (brutto) till var och en av de fem styrelseledamöterna, samt 200
kr i sammanträdesarvode per möte.
Bo Bengtsson påpekade att den budget som lagts räknat tre ledamöter
(ordföeande, kassör och sekreterare) a 4500 kr, totalt 13500 kr och 200
kr i sammanträdesarvode varför en ökad kostnad får tas ur budgetens
reserv om årsmötet beslutar om annan beräkning av arvodena
Bengt Florin föreslog att man skulle fördela de budgeterade 13500 kr på
de fem styrelsemedlemmarna, då styrelsearbetet kommer att fördelas på
alla fem ledamöterna.
Marita Möllergren föreslog att man skulle bibehålla 13500 kr fördelat på
tre och höja sammanträdesarvodet till 250 kr.
Ordföranden föreslog följande beslutsordning. Valberedningens förslag
utses till huvudförslag. Bengt och Maritas förslag ställs emot varandra för
att fastställa ett motförslag till huvudförslaget. Sedan tas beslutet om
storleken på mötesarvodet.
Årsmötet godkände beslutsordningen.
Vid omröstning mellan förslagen begärdes votering, efter voteringen som
slutade 24-24 gav ordföranden sin utslagsröst till Bengts förslag, som då
blev motförslag
till valberedningens huvudförslag.
Vid omröstningen mellan valberedningens huvudförslag och Bengts
motförslag beslutade årsmötet att godkänna valberedningens förslag.
Styrelsen skall arvoderas med 4500 kr (brutto) per styrelsemedlem, fem
ledamöter.
Vid omröstningen om sammanträdesarvode beslutade årsmötet att detta
skulle höjas till 250 kr/sammanträde och deltagare.
Inga övriga arvoden fanns att besluta om.
§ 14 Fastställande av budget och avgifter.
Efter Bo Bengtssons presentation av nya projekt för 2019 godkände
årsmötet föreningens budget för 2019. Inklusive konsekvenserna av att
budgetreserven delvis är intecknad med anledning av föregående beslut
om ökning av styrelsearvoden.
Se bilaga 3.

§15 Val av föreningens kassör, övriga styrelseledamöter och
suppleanter.
Kjell Johansson presenterade valberedningens förslag och årsmötet valde:
Till kassör på 2 år, AnnaMaria Estensson lott 42 (nyval).
Till styrelseledamot på 2 år, Monika Fredriksson lott 305 (omval).
Till ersättare på 1 år, Monika Jansson lott 244/254 (omval).
Till ersättare på 1 år, Malin Marco lott 366 (nyval).
§ 16 Val av revisorer och suppleanter.
Årsmötet valde:
Till revisor på 2 år, Kristina Nygren lott 24/225 (nyval).
Till revisor på 1 år, Rosi Feledi-Lundberg lott 368 (fyllnadsval)
Till revisorssuppleant på 1 år, Carl Löwendahl lott 201/16 (omval).
§ 17 Val av valberedning.
Föreslogs Lena Forsberg lott 323, Peter Karlsson lott 333 till ledamöter i
valberedningen.
Årsmötet valde Lena Forsberg och Peter Karlsson till valberedning.
§ 18 Övriga ärenden.
Bengt Flodin lämnade följande information vid mötet.
Det är nu åter möjligt att få dra in dricksvatten på den egna tomten efter
sedvanlig ansökan till styrelsen.
Utbyte av kranar på dricksvattenposterna kommer att påbörjas under sommaren.
De nya kranarna är försedda med back-och vakuumventiler för att förhindra
återströmning i vattenledningarna. De första 30 kranarna på de externa
vattenposterna byts i sommar.
För att omfördela trafiken i området kommer Rödlöksvägen att öppnas för trafik.
Bengt manar alla att sänka hastigheten i området till max 10 km/tim.
Efter samtal med Nyköpings kommun meddelar styrelsen att det inte finns något
hinder för att bebygga samtliga kolonitomter med hus som till yta godkänns
enligt detaljplanen. Dock är det förbjudet att uppföra byggnader med s.k.
”Pulpettak”.
Årets syn av lotter kommer att bli något striktare än tidigare med tillsyn av
odlingsyta etc. Dessutom bad Bengt medlemmarna att vara uppmärksamma på
att de grödor som klassats som inversiva i största mån begränsas och tas bort.

Mötets avslutning
Mötesordförande tackade alla för visat intresse och avslutade årsmötet.
Nyköping 2019-03-31
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