Protokoll fört vid Måsnarens koloniträdgårdsförenings årsmöte söndagen den 11 mars 2018.
Närvarande: Se särskild närvarolista
§1
Öppnande
Ordförande Margareta Lindström öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna.
§2
Årsmötet fastställde dagordningen.
§3
Årsmötet fastställde röstlängden till 22 personer.
§4
Årsmötet fastställde att kallelsen skett i behörig ordning.
§5
Till ordförande valde årsmötet Pierre Gräff.
§6
Till protokollförare valdes Eva Sköld.
§7
Att jämte ordföranden justera protokollet valde årsmötet Elisabeth Lönn Örtenberg och
Jimmy Engman.
§8
Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna.
§9
Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2017 godkändes och lades till handlingarna.
§ 10
Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen för verksamhetsåret 2017
§ 11
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar således verksamhetsåret 2017.
§ 12
Inga motioner hade inkommit.

§ 13
a) Styrelsens förslag till nya ordningsregler godkändes med ett tillägg att det är en plikt att delta 10
arbetstimmar varje år.
Arbetstimmar kan även utföras på annan tid än arbetsdagarna.

b) Med anledning av namnbytet från Hovsjö till Måsnaren måste även stadgarna redigeras, vilket
godkändes.
c) Styrelsen föreslår en höjning av avgifterna med 10% 2019. Styrelsen har identifierat ett antal
orsaker till att en höjning är nödvändig för att budgeten ska kunna hållas.
Efter diskussion beslutade årsmötet godkänna en ökning av avgifterna år 2019 med 10 %.
§ 14
Årsmötet beslutade att ersättningsnivån till föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och
suppleanter ska vara oförändrad år 2018.
§ 15
Årsmötet godkände budgetförslaget för 2018.
§ 16
Valberedningens förslag till styrelseledamöter 2018
Margareta Lindström, stuga 12, ordförande 1 år kvar
Susanna Kevi, stuga 18, kassör, 2 år nyval
Helen Gustavsson, stuga 58, sekreterare, 1 år kvar
Peter Sirken, stuga 67, ledamot, 1 år kvar
Helena Wallén, stuga 10, ledamot, 2 år nyval
Leif Germundsson, stuga 21, vice ordförande, förvaltare 2 år nyval
Elisabeth Lönn Örtenberg, stuga 66, ledamot, miljögruppen 2 år nyval
Inga suppleanter föreslås av valberedningen.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
§ 17
Valberedningens förslag till revisorer och suppleant
Okeen Shamoun, stuga 65, 2 år nyval
Marianne Heldt, stuga 117, 1 år kvar
Revisorssuppleant
Hanaa Gharzani, stuga 112, 2 år nyval
§ 18
Godkändes att styrelsen väljer ombud.
§ 19
Val av valberedning.
Årsmötet beslutade att ärendet hänskjuts till vårmötet.

§ 20 Avslutning
Ordföranden tackade för ett givande årsmöte.
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