
Protokoll fört vid årsmöte med Måsnarens koloniträdgårdsförening

Datum: 220423
Lokal: Klubbhuset

§ 1
Tillförordnad ordförande Elisabeth Örtenberg Lönn hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

§ 2
Dagordningen fastställdes.

§ 3
Mötet beslöt att kallelsen skett i vederbörlig ordning. Kallelse har gått ut via mail, på
föreningens hemsida samt med anslag på föreningens anslagstavla.

§ 4
Röstlängden fastställdes till 43 röstberättigade medlemmar.

§ 5
Mötet valde Pierre Gräff till mötesordförande.

§ 6
Mötet valde Helen Gustavsson som protokollförare för årsmötet.

§ 7
Mötet valde Jimmy Engman samt Christina Blomberg till justerare tillika rösträknare.

§ 8
Förvaltningsberättelsen fastställdes och godkändes.

§ 9
Revisorernas berättelse fastställdes och godkändes och lades till handlingarna.

§ 10
Resultat och balansräkningen fastställdes, vinsten fastställdes enligt styrelsens förslag.

§ 11
Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet efter förslag från revisorerna.

§ 12 Motioner

Motion 1, Om och nybyggnad.
Styrelsen har bifallit denna motion.
Mötet beslöt att gå på styrelsens förslag som lyder; ”Styrelsen föreslår att en mening om
koloniområdets karaktär skrivs in i ordningsreglerna, Byggnation”.



Mötet gav dock styrelsen i uppdrag att förtydliga "koloniområdets karaktär" då denna
skrivning ansågs alltför diffus.

Motion 2, Dusch
Styrelsen har yrkat på avslag.
Gruppen som skickat in motionen, drog tillbaka den.
Ordförande informerade gruppen om att den har möjlighet att komma tillbaka med en ny
utarbetad motion i ämnet till nästa årsmöte om de vill.

Motion 3, Biltrafik under vintertrafiken.
Motionen blev struken.

§ 13
Beslut om ersättning
Mötet beslöt att gå på styrelsens förslag, dvs säga fortsatt 18 000 kronor att fördela.

§ 14a
Fastställande av budget
Mötet fastställde budgeten men gav styrelsen i uppdrag att se till att det finns en uppdaterad
underhållsplan för föreningens byggnader, maskiner och arrenderade mark.

§14 b
Fastställande av höjd årsavgift för 2023.
Mötet beslöt att gå på styrelsens förslag till höjning av avgiften.

§ 15 Val
Mötet beslöt att välja Elisabeth Örtenberg Lönn till ordförande.
Mötet beslöt att välja Helena Karhunen till kassör.
Mötet beslöt att välja Anne Kawecki till sekreterare.
Mötet beslöt att välja Peter Sirkén till ledamot.
Mötet beslöt att välja Okeen Shamoun till ledamot.
Möte beslöt att välja Christer Fors samt Lars Nyström till förvaltare.
Mötet beslöt att välja Ulla Lyreborg, Maria Glemme, Christina Skoog, Gunilla Förstedt samt
Lillian Dalman till trivselgruppen.
Mötet beslöt att välja Lennart Karlström till revisor samt Eva Ramm-Ericson till
revisorsuppleant.
Mötet beslöt att välja Margaretha Lindström samt Elisabeth Örtenberg Lönn som ombud för
Östra regionen
Mötet beslöt att välja Maarit Modlitba samt Yvonne Rademacher till valberedning.

§ 16
Elisabeth Örtenberg Lönn informerade om hur stora lönnen ska tas omhand. Lönnen är
allvarligt skadad och området närmast trädet är avspärrat.
Elisabeth hoppas kunna komma med mer information den 220508.

§ 17
Avtackning



Styrelsen avtackade Åsa Salomonsson för tiden som sekreterare.

§ 18
Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Sekreterare                                                          Ordförande

…………………………………….                       …………………………………
Helen Gustavsson                                               Pierre Gräff

Justerare                                                          Justerare

…………………………………………..             …………………………………
Jimmy Engman                                                  Christina Blomberg


