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PRoToKOLL FORT VID ARSMÖTET MED ;ÄCTNSHILL SOMMARSTAD 3

lÖRoaceN DEN 8 april 20',17 Kl- 12.00 I KLUBBHUSET.

s1 wrörcrs öPPNRNoE
Ordforandenr Leif Nilsson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

§2 UPPROP
Upprop förrättades. Av 75 röstberättigade var 20 närvarande.

§3 TASTSTALLANDE AV DAGORDNING
Tidigare utsänt forslag tiil dagordning godkändes.

§4A VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET
Till att leda dagens möte utsågs Leif Nilsson

§4b VAL AV SEKRETERARE FÖR MÖTET
Till sekreterare för mötet utsågs Göran Liljekvist.

§5 VAL AV TVÄ JUSTERINGSMAITI I RÖSTRÄKNARE
Att justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Anders Rosvall (kol.1B) och
Timo Jääskeläinen (kol.1 1).

§6 KÅLLEI-SENS GODKANNANDE
Utsänd kallelse Eodkändes.

§7 S-I'YRELSENIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Verksamhetsberåttelse för 2016 godkändes av årsnrötet.

§8 BA!-ANSRÄXwlrue
Arsmötet godltänr1e baiansräkningen för år 2016

§9 REVISORERNAS BERÄTTELSE,
Revisionsberåtteisen lästes upp.

§10 FRAGAN OM AI{SVARSFRIHET ÅT STYRELSENS LEDAMÖTER
Årsmötet beslutade enirälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2016

§11 EE|-.iANDLING AV INLAMNADE MOTIONER
-Motioner inlårni'iad av siyrelsen.
Motion onn oh§igatoniss<a städdagar 2017
Styrelsens försia$ äI:
Man måste närvai-a vid rninst 2 av 3 bestärnda städdagar. De kolonister som inte
uppfyller dessa krav, ko,-nr,ier att debiteras en kostnad på 500 kronor, viiken tages ut
på hösträkningen.
Följande städdagar (söndagar) gäller för 2017 . 7 maj, 1 1 juni och 13 augusti mellan
klockan 10.0C-13.00
Ulötet godå<äri*e styr*lsea",s förslag.
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BUDGETFÖnsmo 2017
Med ka llelsen bifogat b ud getförslag presenterades.
Budgeten godkändes.

§12

§13 AVGIFTER
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2017.
Mötet godkände förslaget.
Följande avgifter gäller för 2011
Arrendeavgift 7.0 kr/kvm (oförändrad)
fl/edlemsavgift 1120 Krtär (oförändrad)Vattenavgift 500 kr/år (oforändrad)Parkeringsavgift 200 krtär (oförändrad)lnträdesavgift 500 kr (oforändrad)Utträdesavgift 500 kr (oforändrad)
Arrende grönområde 540 krtär (oforändrad)
Skatteverket beslutar under 2017 hur mycket skatt foreningen skall betala for år
2016 Skatt avgiften debiterad kolonisterna på inbetalningJavin som skall vara
betald den sista februari 2018

§14 ARVODEN
Mötet beslutade att bordlägga frågan om styrelsens arvoden . Förslag på arvode till
styrelsen presenteras på halvårsmötet för beslut.

Mötet beslutade att arvode n för 2017 skall vara oförändrade för nedanstående.
Suppleant 1000 kr/år vid minst 50% närvaro.
Valberedning 1 000 krlår
Stuguthyrare 1 500 kr/år
Fritidskomm ittön 1 500 kriperson)

MÖtet beslutade att arvode för 2017 för Revisor skall höjas från 600 krlår till 1500
krlär

§15 VAL AV STYRELSE
Till Kassör pä2 är
Till sekreterare pä 2 är
Till styrelsesuppleant på 1

Till styrelsesuppleant på 1

Till revisor pä 2 är
Till revisorsuppleant på 1

Till revisorsuppleant på 1

Fritidskommittö
Stuguthyrning

OCH ÖVRIGA
omvaldes
omvaldes
omvaldes
omvaldes
omvaldes
omvaldes
omvaldes
Vakant
nyvaldes
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FUNKTIONÄRER
Margaretha Bengtsson Kol 56
Göran Liljekvist Kol 26
Jerry Larsson Kol 43
Boel Pettersson Kol 62
Susanne Rosvall Kol 18
Timo Jääskeläinen Kol11
Tommy Nilsson Kol 6

Boel Pettersson Kol 62
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§16 SKRTVELSER.OCH RAPPORTER
lnga skrivelser eller rapporter fanns att redovisa.
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§17 övnror
- Förslag att telefon nummer till p-bolag uppsättes på anslagstavla. Ser man någon
parkerad bil som ej hör hemma på parkeringen eller står parkerad i gångarna är det
fritt att ringa p-bolaget. Telefonnummer kommer att sättas upp på anslagstavlan.
- Hushållscontainer: 4:an har slopat sin hushållscontainer vid Jägersrovägen. Detta
innebär att belastningen på den gemensamma containern vid inre bommen blir
större. Vi har tillsvidare beställt tömning varje fredag. Om detta inte räcker kommer vi
att beställa tömning även på måndagar.
- Fråga angånde Iås på bom Oxiestråket. Leif har varit i kontakt med gatukontoret
om att sätta ett riktigt lås, men ej fått något gehör för våra önskemåI.
-Parkeringen har under vintern blivit hårt belastad av all biltrafik från boende och
andra. Många och stora hålor har blivit följden. Där det behövs kommer därför
parkeringen att hyvlas och lagas under den närmaste tiden. (kostnad delas med
4:an)
- Bommen till parkeringen som blev nerkörd i höstas blev så illa skadad att den ej
kan återställas till tidigare skick. Leif undersöker med bistånd av Timo hur ny bom
med samma lås kan ersätta den skadade. Kostnaden for ny bom skall betalas av
Cleanosol.
- Buskar vid boulebanan kommer att klippas.
- Förslag och önskemål att bommen till parkeringen skall vara låst på vintern. Man
kan parkera på gatan eller vid Rusta.
- Förslag att Iås på bom skall vara utförd så att man ej kan ta ut nyckeln förrän man

'låst bommen igen efter sig.
- Förslag att utdrag av ordningsregler uppsättes på grindar. Så man kan säga till de
som bryter mot reglerna och hänvisa till de uppsatta ordningsreglerna så de kan se
vad som gäller.
- Förslag att de som utför störande arbeten efter angivna tider i ordningsreglerna
trots tillsägelse ej slutar skall ha en Anmaning (+150kr) varje gång de bryter mot
reglerna.

§18 AVSLUTNING
Ordföranden avslutade mötet samt tackade for mötets förtroende.

Malmö 2017-04-08

Vid protokollet Justerat

Göran Liljekvist
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Timo Jääskeläinen
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