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Protokoll fört vid årsmöte i Finnsta Koloniförening den 9 april 2022

S I öppnande av mötet
Styrelsens ordförande Mikael Ek hälsar medlemmarna välkomna och förklarar mötet öppnat

S 2 Fastställande av röstlängd för mötet
Upprättas förteckning över närvarande medlemmar enligt bllaga 1 (röstlängd)

15 röstberättigade medlernmar är närvarande, varav 4 genom ombud.

lngela Alexandersson väljs till ordförande och Ann Westlund till sekreterare vid mötet

S 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Ärsmötet utser Lena Miksch och Malin Aaraas att vara rösträknare och attjämte
ordföranden iustera daqens protokoll.

S 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Ärsmötet beslutar att kallelse till mötet skett i behörig ordning.

S 6 Fastställande av dagordningen
Ärsmötet fastställer förclaget till dagordning.

S 7 Styrelsehs verksamhetsberåltelse samt resultat- och balansräkning för det senaste
verksamhetsåret
Styrelsens berättelse för verksamhetsåret godkänns och läggs t!ll handlingarna, se bilaga 2
Styrelsens resultat- och balansräkning för det senaste ve.ksamhetsåret fastställs och läggs
till handlingarna, se bilaga 3.

S 8 Föredragning av revisionsberättelsen
Revisionsberåttelse för det senaste verksamhetsaret uppläses och läggs till handlingarna,se
bilaga 4.

S 9 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ärsmötet beviljar i enlighet med revisorernas förslag styrelsen ansvarsfrihei för den tid
redovisningen omfattar.

S 1O Ändring av verksamhetsplan och budget för 2022
För att tillgodose medlemmarnas önskemål om en toalett på koloniområdet föreslår styrelsen
att en enklare torrtoalett byggs på koloniområdet. Principen bygger på urinseparering och
kompostering av fekalier. Beroende på utformning bedöms kostnaden för byggnationen med
tillbehör ligga på mellan 4 500 kr och 6 000 kr. Anmälan har gjorts till kommunen som god-
känt åtgärden. Vid behandlingen av ärendet framförs dock tveksamhet rörande behovet av
en toalett på koloniområdet och forslag Iäggs om att avslå styreisens förslag. Vid fdretagen
omröstning vinner detta förslag bifall.
I verksamhetsplanen 2022 anges vidare att styrelsen ska vidta åtgärder för att ett staket ut-
med lotterna 7 - 82 ska byggas. Projektet påbörjades redan 2018 då staket längs med lotter-
na 82 - 12OB uppfördes. Staketet har dock vid flera tillfållen utsatts för skadegörelse och sta-
ketet, som nu är i mindre gott skick, omfattar numera endast lotterna 90 - 1208
Det staket som det nu är fråga om att bygga är cä f 15 m långt. Den tillkommande material-
kostnaden beräknas uppgå till ca 7000 kr trots att en hel del material redan är inköpt
l\4ed tanke på den skadegörelse som det befiniliga staketet upprepade gånger utsatts för har
tvekan nu uppstått om huruvida det är försvabart att lägga ner så pass mycket pengar på att
bygga vidare på detta staket. Kanske är det en bättre id6 ätt det material som redan är inköpl
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/ används för att bygga staket bltvis så långt materialet räcker och att sedan i mellanrummen
y' prunt"ra häck rnot gång- och cykelvägen i söder. Sistnämnda förslag kräver ändå komplette-

r rande inkop av urKe.

Eftersom styrelsen ser att kostnaderna för byggnationen ökat väsentligt föreslås att förånd-
ringar mellan kontona nu görs men att budgetramen på 49 100 kr ligger fast.

Ärsmötet beslutar
att avslå styreisens förslag om att torrtoalett ska uppföras på området,
att tråstaket byggs bitvls och varvas med håckplantering flån och med lott nr 7 till och med lott nr 82,

att stakeF och häckprojektet genomförs under två år,
att medgivande till plantering av häck inhämtas från berörda medlemmar,
att komplettera och ändra verksamhetsplanen 2022 i enlighet med förslag,
att föreslå årsmötet besluta om budget 2022 enligt bilaga 5.

S 11 Val av ledamöter i styrelsen
Antalet ledamöter i styrelsen ska vara fem och mandattiden kan vara ett ellel två år.
Arsmötet ska välja fem ledamöter till styrelsen.

Valberedningen föreslår att [4ikael Ek, Ann Westlund, l\4alin Aaraas, Anne Taft och Joanna
Lukasiak väljs.

Arsmötet väljer till ledamöter i styrelsen lMikael Ek, Ann Westlund, l\,'lalin Aaraas. Anne Taft
och Joanna Lukasiak förtiden intill dess årsmöte hållits 2023.

S '12 Val av tre suppleanter i styrelsen
Valberedningen föreslår att JamilYouseff, Dag Larsson och Pär Engholm väljs.
Ärsmötet väl.ier för tiden intill dess årsmöte hållits 2023 Jamil Youseff, Dag Larsson och Pär
Engholm till suppleanter i styrelsen.

S 13 Val av två revisorer, varav en sammankallande
Valberedningen föreslår att lngrid Pettersson och lngela Alexandersson väljs till revisorer.

Ärsmöiet väljer lngrid Pettersson och lngela Alexandersson till revisorer. lngrid Pettersson
är sammahkallande.

S 14 Val av valberedhing, tre ledamöter, varav en sammankallande för det kommande
verksamhetsåret
Valberedningen föreslår Gunilla Kron, Marlene Juthstrand och Rehema Ribberheim till
ledamöter i valberedningen.

Arsmötet väljer Gunilla Kron, lMadene Juthstrand och Rehema Ribberheim till ledamöier i

valberedningen. Gunilla Kron är sammankallande.

S 15 Motion av Mikael Ek angående bekämpning av sniglar på koloniområdet
lvlikael Ek har lämnat in en motion om behovet av snigelbekämpning på koloniområdet.
Styrelsen beslutar
att tillstyrka bifall till motionen.
Ärsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag.



S16 övriga frågor
lngrid Pettersson frågar om styrelsen planerar några aKiviteter i år. Styrelsen hänvisartill
verksamhetsplanen som anger odlarstart, och skördefest. Det bör vara möjligt att genomföra
dessa aktiviteter nu när pandemin är över.

S 17 Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad
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