
Protokoll Årsmöte Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening 
2018-03-25 
 

1) Mötets öppnande 
Ordförande Olof Hultén hälsar välkommen och öppnar mötet. Annika Brodin leder 
mötet. 

2) Fråga om kallelse behörigen skett 
Ja 

3) Val av mötesledning 
a) ordförande - Annika Brodin 
b) sekreterare - Anna Nilsson 
c) justeringspersoner tillika rösträknare - Birgitta Elfström, Nicholas Nilsson 

4) Redovisning 2017 
a) verksamhetsberättelse: Godkänd.  
b) ekonomisk redovisning. Godkänd. 
Tillägg: Föreningen gick 2017 minus i budget. 
Anledning till underskott främst av två stora oförutsedda/oplanerade 
utgifter/investeringar som inträffade 2017 efter det att budget lagts: En investering av 
ny gemensam motorgräsklippare som slutade fungera mitt under säsongen, och trots 
inbyte av ganska så ny maskin kostade mellanskillnaden föreningen 8 000 SEK. 
Därtill en stark önskan om att investera i ett nytt partytält vilket ledde till en kostnad 
av 9 100 SEK.  

5) Revisionsberättelse 
Godkänd 

6) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2017 
Ja 

7) Fastställande av budget och avgifter 2018 
Inga avgiftshöjningar. Postboxavgift har tillkommit, 2900kr/år 
Förslaget godkänns 
Styrelsen budgeterar ett nollresultat för 2018. Totala intäkter 155183 kr  
Totala kostnader 155183 kr (med en buffert för underhåll och investeringar på 
10000kr) 
Avgifterna oförändrade dvs: 
- Föreningsavgift 1250kr 
- Renhållningsavgift 550kr 
- Arrende 3kr/kvm 
- Duschnyckel 150kr 
- Parkeringskort 60kr / extrakort 
- Städavgift 200kr / missad arbetsplikt 
- Hyra backstugan/tält  

Medlem 200  
Medlem i annan förening 400 
Utomstående 700  

8) Fastställande av inträdesavgift för nya medlemmar 
Ingen ändring, 800 kr även fortsättningsvis 



9) Fastställande av arvoden 
Arbetsledare städning 600 kr 
Servicegruppen 4400 kr fördelat på 4 personer 
Toalett och duschansvariga 3300 kr fördelat på 2-3 personer 
Backstugan, duschnycklar och parkeringskort 600 kr  
IT och hemsidesansvarig 600 kr 
Flagghissare maj-sept. 400 kr 

10) Beslut om antal ledamöter 
Styrelsen föreslår sex ordinarie ledamöter och två ersättare enligt rotationsschema. 
förslaget godkänns. 

11) Behandling av verksamhetsinriktning, motioner och förslag från styrelsen 
a) Inbjudan till Ulf Nilsson för att presentera villkoren för miljöcertifiering föreslogs till 
höstmötet 15 september. Det bestämdes att kriterierna gås igenom i samband med 
städkvällen 15 maj. Anders Elfström föreslogs som ansvarig och ska tillfrågas om 
uppdraget.  
b) Vattenpåsläpp flyttas ev till 21/4 beroende på vädret. 
c) Aktivitetsplanen antas.  
d) Styrelsens förslag på vägnamn på området antas. Sjövägen, Rosenvägen, 
Skogsvägen. Vägskyltar sätts upp och kartorna uppdateras.  
e) Inga motioner har inkommit.  

12) Val av ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt 
fastställt rotationsschema 
Ordförande: Bo Kogerfelt 
Kassör: Jan Rehnman 
Sekreterare: Anna Nilsson 
Ledamot: Jan Rehnman, Ann-Sofie Käck, Rocita Lidholm, Anna Nilsson, Joakim 
Persson, Stina Siljing  
Nya: Birgitta Strachini, Bo Kogerfelt 

13) Val av revisorer 
Anders Elfström, Gunnel Akinder 
Suppleant: Nicholas Nilsson 

14) Övriga uppdrag i föreningen: 

Servicegruppen, 2 personer för 2 år: 
Kommentar: Servicegruppen ska checka 
av med arbetsledaren inför planeringen 
av städdagarna. De ska också vara 
back-up, då arbetsledaren har förhinder 
 

 Mikael Hylén 
Mattias Berkeby Karlsson 
 

Toalett och duschansvariga 
2-3 personer för 1 år 
 

 Ann Brodin 
Elisabeth Sjölander 
Annika Brodin 

Arbetsledare städdagar  
1 person för 1 år 

 Maj-Lith Johansson  



Ansvariga för fika städdagar, sommar- 
och årsmöte, 2-3 personer för 1 år 

 Marie- Louise Gustavsson 
Gunnel Akinder 
Rut Karlsson (ersättare) 
Maj-Lith Johansson (ersättare) 

Flaggning, 2 personer för 1 år:   Maj-Lith Johansson 
Rolf Pettersson 

Parkeringskort och duschnycklar  
1 person för 1 år 
 

 Rut Karlsson 

Partytält/Backstuga, 1 person för 1 år  Kerstin Kvarnström 

Festkommitté, 3-4 personer för 1 år  Kristin Engström 
Inger Karlsson 
Kari Koskenkorva.  
Tillkomna i gruppen efter 
årsmötet:  
Mats och Marianne Engqvist 
 

Koloninatta, 1 person för 1 år  Elisabeth Sjölander 

IT, 1 person för 1 år:  Stefan Jonsson 
 

 
15) Val av valberedning  

Omval: Stefan Jonsson och Birgitta Elfström 
16) Övriga frågor 

a) Höjd vattentaxa, hur slår det mot koloniföreningarna? Styrelsen får i uppdrag att 
titta närmare på detta. Träff 5 maj kring juridiken kring koloniföreningarna visavi 
kommunen.  
b) Arne: Stuga 42 har väldigt mycket vatten på tomten som inte försvinner trots 
pumpning. Området är byggt på gammal sjöbotten och är sank på många områden. 
Styrelsen får i uppdrag att kontakta kommunen ang. gammalt förslag att dika 
området.  
c) Regionstyrelsen har möte 21/4 i Växjö, ordförande är Annika Brodin. Två 
styrelseledamöter bör utses för att delta på mötet. Olof Hultén tillfrågas. Frågor som 
kommer diskuteras är bl.a prisutveckling på kolonilotter.  
d) Blankett kommer skickas ut ang hantering av personuppgifter. Gäller också 
intresselistan. Nya regler när PUL försvinner. 
e) Ny adress till kolonin vid larm till räddningstjänst: Gröndalsvägen 20.  
f) Synpunkt framkom på vikten av att ange namn när man hämtar material till 
föreningen, tex färg, grus etc. Namn och stugnummer på den som hämtar måste 
anges i samband med fakturor och kvitton.  



g) Om vädret tillåter sker vattenpåsläpp + gemensam städdag 2018-04-14 
kl.9.30-11.30 

17)  Mötet avslutas 
 
 
 

 
……………………………….. …………………………………. 
Annika Brodin Anna Nilsson 
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
 
……………………………….. ………………………………….. 
Birgitta Elfström Nicholas Nilsson 
Justerare justerare 
 


