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DEN 13 aprir 2019 KL 12.00 I KLUBBHUSET.

UÖrrrs ÖpptrtRruor
§1
Ordforanden Leif Nilsson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

§2

UPPROP
Upprop forrättades. Av 75 röstberättigade var 29 närvarande.

§3

FASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Tidigare utsänt forslag till dagordning godkändes.
VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MOTET
§4A
Till att leda dagens möte utsågs Leif Nilsson

§4b

VALAVSEKRETERARE FÖR MÖTET
Till sekreterare för mötet utsågs Göran Liljekvist.
VAL AV TVÅ JUSTERINGSMAN / RÖSTRÄKNARE
§5
Att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Kristian Persson (kol.2) och Per
Jerling (kol"35).

§6

KALLELSENS GODKqNNANDE
Utsänd kallelse godkändes.

§7

STYRELSENS VERKSAMHETSBERATTELSE
Verksamhetsberättelse för 2A18 godkändes av årsmötet.
BALANSR/qKNING
§8
Arsmötet godkände balansräkningen för är 2018

§9

REVISORERNAS BERATTELSE,
Revisionsberättelsen lästes upp.

FRAGAN OM ANSVARSFRTHET Ar SWRELSENS LEDAMÖTER
Årsmötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018

§10

BEHANDLTNG AV rNIÅMNADE MOTTONER
§11
-Motioner inlämnad av styrelsen.
Motion om obligatoriska städdagar 2019
Stvrelsens forslaq är:
Man måste närvara vid minst 2 av 3 bestämda städdagar. De kolonister som inte uppfyller
dessa krav, kommer att debiteras en kostnad på 500 kronor, vilken tages ut på
hösträkningen.
Följande städdagar (söndagar) gäller för 2019. 19 maj, 14 juli och 1 september mellan .
klockan 10.00-13.00
Mötet godkände styrelsens förslag,

-Motion inlämnad av GunnarTidefalk kol.14
Angående förslag att ersätta befintlig buskhäck längs cykelbanan mot parkeringen med ett
metallstaket lika det vid anslagstavlan.
Mötet godkände motionen.
Preliminär kostnad är 6000 kr + moms. Kostnad delas med 4:an
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BUDGETFÖRSLAG 2019
Med kallelsen bifogat budgetförslag presenterades.
Budgeten godkändes.
§12

AVGIFTER
§13
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2A19.
Mötet godkände förslaget.
Följande avgifter gäller tör 2019
Arrendeavgift
7.0kr/kvm (oförändrad)
Medlemsavgift
1120 Krlär (oförändrad)
Vattenavgift
500
(oförändrad)
Parkeringsavgift
(oförändrad)
300
lnträdesavgift
500 kr
(oförändrad)
Utträdesavgift
500 kr
(oförändrad)
Arrende grönområde
568
(oförändrad)
Skatteverket beslutar under 2019 hur mycket skatt föreningen skall betala för år 2018. Skatt
avgiften debiteras kolonisterna på inbetalnings avin som skallvara betald den sista februari
2020

kr/ar
kr/år

kr/år

ARVODEN
§14
Mötet beslutade ati arvoden för 2019 skall höjas.
Föliande arvoden qäller för 2019
Styrelsen delar lika på ett och halvt (1%) inkomstbasbelopp.
Suppleant 1000 krlår vid minst 50% närvaro.
Valberedning 1 000 krlår
Stuguthyrare 2500 krlär
Fritidskommitt6n 1 500 kr/person)
Revisor 1500 krÅår
Mötet beslutade att konsult arvode på 5000 kr skall utgå till Lena Andersson for arbete med
den ekonomiska redovisningen.
VAL AV SryRELSE OCH ÖVRIGA FUNKTIONÄREN
§15
Till kassör pä 2 är
omvaldes
Bengtsson Kol56
*Margaretha
Till sekreterare pä 2 är
vakant
(se nedan)
Till styrelsesuppleant pä 1 är
omvaldes
Jerry Larsson
Kol 43
Till styrelsesuppleant pä 1 är
nyvaldes
Fredde Svensson
Kol 39
Till revisor pä 2 är
omvaldes
Lena Andersson
Kol44
Till revisorsuppleant på 1 år
omvaldes
Timo Jääskeläinen
Kol 11
Till revisorsuppleant på 1 år
vakant
Fritidskommittö
vakant
Stuguthyrning
omvaldes Kristian Persson
Kol 2
* Kristian Persson kol" 2 valdes av mötet
att ta fram förslag på ny sekreterare som kan väljas
på halvårsmötet 2019.
Mötet valde den tidigare sekreteraren Göran Liljekvist kol. 26 att sitta kvar tiden fram till "
halvårsmötet 2019,
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SKRIVELSER OCH RAPPORTER
§16
ordfÖranden rapporterade att han och övriga ordföranden på Jägershlll (1,zoch 4)
blivit
kallade till möte med markägarna, angående avloppsfrågan, i märgon (sbndag 14
apnl)
OVRIGT
§17
VA-syds utskick angående ny entreprenör och ny tömningsdag och vecka för trädgårdsavfall
vållade många upprörda känslor bland kolonisterna. Brevät kom 8 dagar efter de nya
reglerna borjat gälla. Tömning av trådgårdsavfall sker ifortsättningen pa onsdagar jämna
veckor.

- Lås på bom oxiestråket är borta. Gatukontoret skaltr infcrmeras.
- Ny bom till parkering har installerats i vår och är utförd så att man ej kan ta ut nyckeln
förrän man låst bommen igen efter sig.
AVSLUTNING
§18
ordföranden avslutade mötet samt tackade för mötets förtroende.
Malmö 2419-04-13

Vid protokollet

Justerat

Göran Liljekvist
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