
                                                       Kalmar Norra 

Koloniträdgårdsförening 

 Årsmöte 2020-04-26 kl.1500 I Backstugan/Tältet 

Dagordning     

1. Mötets öppnande 

a. Parentation över avlidna medlemmar under året 

2. Fråga om kallelsen skett I behörig ordning samt fastställande av Dagordning och Röstlängd 

3. Val av mötesledning 

a) ordförande 

b) sekreterare 

c) justeringspersoner tillika rösträknare, 2 personer 

4. Styrelsens redovisning för 2019 

a) verksamhetsberättelse 

b) ekonomisk redovisning 

5. Revisionsberättelse 

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2019 

7. Fastställande av budget och avgifter 2020,  Hyra Backstugan inkl. tält, andra koloniföreningar 

500:-, utomstående 1000:-, medlemmar 200:-. Stegrande städavgifter, 200:-, 400:-, 600:- 800:- som 

används till utsmyckning av området samt tillskott till aktiviteter. 

8. Fastställande av inträdesavgift för nya medlemmar 

9. Fastställande av arvoden 

10. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen. 

Styrelsen föreslår 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare, ordnat efter fastställt rotationsschema. 

11. Behandling av verksamhetsinriktning, motioner och förslag från styrelsen. 

2 motioner finns inlämnade. 

a. Att vattnet sätts på helgen 4-5e april. 

b. Att det köps in singel till grusgångarn. 

Inköp av HJÄRTSTARTARE bordläggs tills vidare då det finns 2 stycken på närahåll, Kanotklubben och 

Tennishallen, I dagsläget. Det kommer säkert att finnas på nya Tallhagsskolan när den blir färdig. 

Avsluta ärendet att BYGGNADS/KULTURminnesförklara området. Detta för att kraven som ställs blir 

svårt att efterleva. 

Containern för det komposterbara TRÄDGÅRDSAVFALLET kommer att vara öppen vid städagarna 



samt en dag, 4 timmar, varannan helg. Schema kommer att anslås. 

Höjning av pristaket vid försäljning till 500 000:- 

Ordningsregler. 

Aktiviteter Midsommarfirande, Sommarfest?, Koloniträdgårdarnas dag med Grillknyte.  

Vatten av-på. 

Städningar. 

Underhåll och reparationer, Bygga räcke runt dansbanan som integreras med tältet, förbättra 

altantaket vid Backstugan samt renovera duschen. 

12. Val av styrelse. Ledamöter enligt fastställt schema. 

5 ledamöter och 3 ersättare 

13. Val av revisorer 

a) 2 revisorer för 1 år 

b) 1 revisorssuppleant för 1 år 

14. Övriga uppdrag i föreningen – rapport från styrelsen/förslag från valberedningen 

a) servicegrupp och gräsklippargrupp 5 personer för 1 år 

b) toalett- och duschansvariga, 3 personer för 1 år 

c) arbetsledare städdagar, 1 person för 1 år 

d) ansvarig för uthyrning av Backstugan och Partytält 1 person för 1 år. 

e) flaggning, 2 personer för 1 år 

f) ansvarig för parkeringskort, duschnycklar 1 person för 1 år. 

g) festkommitté, ansvariga för midsommarfirandet,ev. sommar och koloniträdgårdsdagen, 4 

personer för 1 år 

h) ansvariga för fika vid årsmöte, städdagar, besök, 2 personer för 1 år 

i) ansvariga för Koloniträdgårdarnas dag som anordnas 29e augusti 3 personer för 1 år 

j) ansvarig för IT och hemsida, 1 person för 1 år 

15. Val av valberedning 

a) valberedare, 2 personer för 1 år 

16. Övriga frågor 

Rapport från Miljödiplomeringsgruppen 

17. Avslutning 


