
Välkomna till årsmötet för Jägershill sommarstad 3

Datum: 29 maj 2021
Tid: 12:00
Plats: Vid 4:ans dansbana

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Upprop
§ 3 Fastställande av dagordning
§ 4a Val av ordförande för mötet
§ 4b Val av sekreterare för mötet
§ 5 Val av två justeringsmän/rösträknare
§ 6 Kallelsens godkännande
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 8 Balansräkning
§ 9 Revisorernas berättelse
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
§ 11 Behandling av propositioner
§ 11 Behandling av inkomna motioner
§ 12 Framläggande av budgetförslag 2021
§ 13 Beslut om avgifter
§ 14 Beslut om arvoden
§ 15 Val av styrelse och övriga funktionärer:

a.  Kassör Avg. Margaretha Bengtsson.
(Ställer ej upp för nyval.)

b. 1 sekreterare på 2 år Avg Freddie Svensson Kol 39
c. Styrelseledamot på 1 år Avg Anna Nord Eek kol 63
d. Styrelseledamot på 1 år Avg Sara Rokka kol 30

e. 1 Styrelsesuppleant på 1 år Avg Jerry Larsson Kol 43
f. 1 Styrelsesuppleant på 1 år Avg. Habib Alshawi Kol 68
g. 1 Revisorssuppleant på 1 år Avg. Per Jerling Kol 35 .
h 1 Revisorssuppleant på 1 år Avg Timo Jääskeläinen Kol 11
i. sussanne ska väljas om, revisor.) Avg Susanne Roswall kol 18
j. Festkommitté  på 1 år Avg Anna Nord Eek  kol 63
k. Stuguthyrning på 1 år Avg Kristian Persson Kol 2
l. Valberedning på 1 år Avg vakant

§ 16 Skrivelser och rapporter
§ 17 Ändring av stadgar
§ 18 Övrigt
§ 19 Mötet avslutas
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Propositioner och Angående förslag till ändring av stadgarna

1. Kommande VA-kostnader
Som ni vet kommer det att anläggas VA på vårt område. Det är fortfarande oklart när detta
arbete kommer att påbörjas, men det är en kostnad vi som föreningen ska betala. Jägershill 4
har valt att skapa ett sparande i föreningen genom att medlemmar betalar in en summa till en
gemensam pott.
Styrelsen föreslår att medlemmarna betalar 4000 kr per stuga och år som kommer att
öronmärkas till kommande VA-kostnader.

2. Betalningar sker kvartalsvis
På grund av de stora kostnadshöjningarna framöver, har styrelsen som förslag att ändra till att
arrende- och andra inbetalningar sker vid fler tillfällen med med lägre summor. Detta
motiveras genom att det skulle underlätta för medlemmarna att hantera mindre summor i
taget.
Styrelsen föreslår att avgifter för arrende och andra löpande kostnader framöver sker
kvartalsvis.

3. Städdagar
Styrelsen anser att det inte finns behov av att anordna tre städdagar per säsong, utan vill dra
ned på antalet och därmed kunna öka deltagandet vid dessa.
Styrelsen föreslår att städdagarna ändras från tre gånger om året till två.

4. Ändring av stadgar
Markägarna har öppnat upp för att sälja marken till de fyra koloniföreningarna. Något som
diskuteras är att Jägershill Sommarstad 3 och 4 slås ihop till en förening eller annan lämplig
form vid ett eventuellt köp av marken. Enligt våra stadgar kan dock inte föreningen upplösas.

Enligt § 12 ska: Föreningen kan inte upplösas så länge området upplåtes till
koloniverksamhet. Vid föreningens upplösning tillfaller eventuell kassabehållning det
ändamål föreningens medlemmar beslutar.
Enligt § 11 ska: Förslag till ändring av dessa stadgar skall anmälas skriftligen och för att
vinna laga kraft beslutas på två på varandra följande möten.

Styrelsen föreslår därför att ändra stadgarna till:
“§12: Föreningen kan upplösas i syfte att ingå i ett sammangående av annan
Jägershill-förening så länge området upplåtes till koloniverksamhet. Vid föreningens
sammangående tillfaller eventuell kassabehållning det ändamål föreningens medlemmar
beslutar.”



Verksamhetsberättelse 2020 Jägershill Sommarstad 3
Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande: Peter Johansson (Kol 58)
Kassör: Margaretha Bengtsson (Kol 56)
Sekreterare: Freddie Svensson (Kol 39)
Styrelseledamot: Sara Rokka (Kol 30)
Styrelseledamot: Anna Nord Ek (Kol 63)
Styrelsesuppleanter: Habib alshawi (Kol 68)
Styrelsesuppleanter: Jerry Larsson (Kol 43)

Revisorer under året har varit Susanne Rosvall (Kol 18) och Lena Andersson (Kol 44).

Revisorsuppleant har under året varit Timo Jääskeläinen (Kol 11) och Per Jerling (Kol 35).

Övriga uppdrag under verksamhetsåret:

Festkommitté: Anna Nord Ek  (Kol 63)
Stuguthyrning: Kristian Persson (2)
Valberedning: Vakant
Idrottsrepresentant: Någon från Festkommittén
Vaktmästare: Ersatt med städdagar

Året som gått

Styrelsen har under året haft 11 sammanträdande och årsmötet hölls den 5 juli. Planeringen
för anläggandet av vatten och avlopp har fortsatt och representanter från Jägershill
sommarstads 4 föreningar har under sommarhalvåret haft återkommande möten. Detta arbete
har sedan intensifierats under vintern då MGT-teknik påbörjade sin förstudie av området.

Under 2020 kom nya riktlinjer från kommunen gällande om- och nybyggnationer på
kolonilotterna. Vid de flesta fall av byggen krävs nu först ett godkännande av styrelsen och
sedan ett godkännande av stadsbyggnadskontoret.

Vid årsmötet avgick Leif Nilsson som ordförande. Vi vill tacka Leif för allt han har gjort för
vår föreningen under dessa 28 år. Den nya styrelsen har en svår roll att axla efter att både Leif
och Göran nu slutat. Vår förhoppning är dock att föra deras arv vidare med mycket kärlek och
engagemang för vårt koloniområde. Vi vill tacka för denna tid och önskar dem nu att få ta det
lugnt och njuta av sina kolonilotter.

År 2020 var på många sätt ett märkligt år. Pandemin gjorde att vi inte kunde mötas och umgås
på samma sätt som förut. För många av oss blev därför kolonilotten det naturliga stället att
vistas på, här kunde vi fortsätta att njuta av våra grönområden och påta i jorden. Pandemin
gjorde också att vi inte kunde hålla halvårsmöte och vi beslutade oss för att inte hyra ut vår
klubbstuga. Årsmötet var dock välbesökt och på städdagarna var det stor uppslutning. Det
vittnar om att vi alla sätter pris på vårt koloniområde och att folk är engagerade.

Föreningens ekonomi redovisas i bifogat bokslut.



Under året har följande stugor bytt ägare:

Nr  16 Jerry Mårtensson och Susanne Sjö Mårtensson.
Nr  46 Susanne Egnell
Nr  70 Aqil Almtory

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas att ni ska trivas lika bra som vi gör här i
vår förening.

Avgifter till föreningen har under verksamhetsåret varit:

Arrendeavgift 8,50 kr/kvm (Förändrad 2020).
Arrende för grönområde 648 kr/koloni och år (Förändrad 2020).
Medlemsavgift 1120 kr/år (Oförändrad sedan 2011).
Vattenavgift 500 kr/år (Oförändrad sedan 1998).
Parkeringsavgift 300 kr/år (Oförändrad sedan 2018).
Inträdesavgift 1000 kr (Förändrad 2020).
Utträdesavgift 1000 kr (Förändrad 2020).

Varmt välkomna

Malmö 2021-05-04
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