Protokoll fört vid extra föreningsmöte för Koloniträdgårdarna Ängstugan 2018-06-16
kl.15.00 på föreningens dansbana i Nyköping.
Närvarande: 112 personer.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Bengt Florin hälsade alla välkomna förklarade mötet öppnat.
§ 2 Fastställande av röstlängd och dagordning.
Mötet godkände dagordningen.
Röstlängden fastställdes till 90 närvarande röstberättigade medlemmar. Avprickning i
röstlängd skedde vid ankomst till mötet.
§ 3 Kallelse till mötet
Mötet fann att kallelse till mötet skett i behörig ordning.
§ 4 Val av ordförande för mötet.
Mötet valde Ulf Göran Widqvist lott 137 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 Sara Ekblad lott 203 till
justerare av mötets protokoll.
§ 7 Val av rösträknare.
Årsmötet valde Ingemar Eriksson lott 55 och Sara Ekblad lott nr 203 till
rösträknare för mötet.
§ 8 Behandling av styrelsens förslag.
8.1 Den reviderade budget som föreslagits av styrelsen enligt bilaga 1. var utan
invändning från mötet och fastställdes därför av ordföranden.
8.2 Handlingsplan för bevattningssystemet, bilaga 2
Styrelsens förslag på handlingar och åtgärder för 2018 gillades av mötet och
fastställdes av ordföranden.
Styrelsens förslag på åtgärder för 2019 justerades av mötet på så sätt att
sjövattensystemet skall vara i drift även under 2019 . Därav följer att satsen
”att bevattning sker med uppsammlat regnvatten eller med dricksvatten” utgår.
Styrelsens förslag på åtgärder för 2020 gillades av mötet och fastställdes av
ordföranden.
§ 9 Fyllnadsval av styrelseledamöter.
Valberedningen har föreslagit följande medlemmar till plats i styrelsen.
Styrelseledamot, fyllnadsval fram till årsmötet 2020; Ann Cavrell Nyström, lott 369.
Styrelseledamot, fyllnadsval fram till årsmötet 2019; Monika Fredriksson, lott 305.
Ersättare, fyllnadsval fram till årsmötet 2019; Monica Jansson, lott 244 och 254.
Möte biföll valberedningens förslag och valde ovanstående till plats i föreningens
styrelse.
§10 Fyllnadsval av en revisor enligt § 7.2.
Valberedning föreslår Gun Lidman, lott 348 till föreningens revisor fram till årsmötet
2020.
Mötet biföll valberedningens förslag och valde Gun Lidman, lott 348 till föreningens
revisor.

§ 11 Val av ytterligare minst en valberedare enligt § 8.1.
Ordföranden ställde fråga till mötet om förslag på valberedare. Tystnaden var total.
Framhölls vikten av att få samtliga lag representerade i valberedningen för att få ett så
brett underlag som möjligt vid val av styrelse.
Frågan hänskjuts till styrelsen för vidare behandling.
§ 12 Övrig information.
Ordföranden Bengt Florin informerade om vikten av att hålla hastighetsgränserna
inom området och att helst tillämpa ”gånghastighet” med tanke på damm-och
gropbildning i körbanan.
Likaså att avfallsbehållarna vid Ängsullstigen inte är någon tipp för ris, trädgårdsavfall
och grovsopor.
Bengt uppmanade medlemmarna att använda hemsidan mer än
anslagstavlorna för meddelanden, samt att komma med förslag till förbättringar.
Han önskade vidare att flera frivilliga till föreningens arbets-och projektgrupper
speciellt trivsel-och valberedningen. Slutligen ställde han frågan om de ”risiga
granarna” vid lekplatsen kunde tas bort? Förslaget möte visst motstånd.
En mötesdeltagare efterlyste tydligare instruktioner på anslagstavlorna och hemsidan
om reglerna för vattenanvändning och menade att det observerats otillåten
användning av dricksvatten (bevattning av gräsmattor).
Då sådant bruk även förbjudits av kommunen skall varje medlem som observerar
detta omgående påtala felet för brukaren.
Styrelsen handlägger vidare information.
Efterlystes ett brandlarm på toaletten i föreningshuset.
Styrelsen arbetar med frågan och Bengt Florin undersöker en lösning där larm i
föreningshuset kan kopplas till någon ansvarig.
§ 13 Mötets avslutande.
Ordförande Bengt Florin tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.
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