
Protokoll fört vid Säby koloniträdgårdsförenings årsmöte 2020-09-01.
Lokal: Koloniområdet

Närvarande: Röstberättigade 25 närvarande medlemmar + 2 fullmakter. Bilaga 1

§ 1 Årsmötets öppnande
Vice ordförande Margareta Poovi hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Fastställande av röstlängd och dagordning
Årsmötet beslöt att fastställa röstlängd. Dagordningen fastställdes. 

§ 3 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Beslöts att kallelse till mötet skett i behörig ordning.

§ 4 Val av årsmötesordförande
Årsmötet beslöt att välja Kerstin Bünsow, Östra regionen av koloniträdgårdsförbundet.
Kerstin Bünsow ingår i Östra regionens styrelse och informerade om och vad som ingår i 
medlemskapet för vår förening.

 Samtliga odlare får tidningen Koloniträdgården, 4 nr per år.
 Vissa rabatter och medlemsförmåner.
 Medlemförsäkring samt juridiskt stöd.
 Utbildningar.
 Bistår vid ansökan om miljödiplomering.

Adress till hemsidan: ostra.kolonitradgardsforbundet.se.

Digitalt årsmöte 27 september, mötet kommer att hållas i videokommunikationsprogrammet 
Zoom där ombuden att välkomna att delta.

Koloniträdgårdsförbundet har startat en kampanj ”Koloni älskar träd”. Målet med kampanjen 
är att minst 1000 träd eller buskar ska planteras under tiden mars 2020 till augusti 2021. När 
trädet/busken är på plats registreras detta på koloniträdgårdsförbundets hemsida, adress: 
https://www.koloni.org/alskartrad/.

§ 5 Val av protokollförare
Årsmötet valde Margareta Poovi till att föra protokoll för årsmötet.

§ 6 Val av justerare
Årsmötet beslöt att utse Milja Winquist och Carina Lundin att justera protokollet.

§ 7 Val av rösträknare
Årsmötet beslöt att utse Milja Winquist och Carina Lundin till rösträknare.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse Bilaga 2
Efter genomgång beslöt årsmötet godkänna verksamhetsberättelsen. 

§ 9 Revisorernas berättelse Bilaga 3
Årsmötet tog del av revisorernas berättelse. Årsmötet godkände berättelsen att läggas till 
handlingarna.
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§ 10 Fastställande av balansräkning och resultaträkning
Margareta Poovi föredrog balans- och resultaträkningen. Bilaga 4
Föreningens ekonomi är god. 
Årsmötet beslöt att fastställa förelagd balansräkning och resultaträkning. 

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt enhälligt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 12 Motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§ 13 Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och 
suppleanter.
Inga förslag om arvoden har framförts till årsmötet.

§ 14 Fastställande av budget och avgifter
Margareta Poovi föredrog styrelsens budgetförslag och avgifter. Bilaga 5 
Årsmötet godkände förslaget.
Årsmötet beslöt att de föreslagna avgifterna ska gälla för år 2021, d v s ingen förändring från 
tidigare år. 

§ 15 Val av föreningens ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens förslag för verksamhetsåret 2020. Bilaga 6
Årsmötet beslöt att till ordinarie ledamöter välja:
Annika Lundquist ordförande fyllnadsval 1 år
Elisabet Vallberg ledamot omval 2 år
Lina Carlén ledamot nyval 2 år

Följande ordinarie ledamot har 1 år kvar på sin mandattid:
Margareta Poovi

Årsmötet beslöt att till suppleanter välja:
Marie-Claude Kolar suppleant omval 1 år
Mikael Djupsund suppleant omval 1 år

§ 16 Val av revisorer och suppleanter
Valberedningens förslag för verksamhetsåret 2020. Bilaga 6
Årsmötet beslöt att till revisorer välja:
Seija Navaee ordinarie omval 2 år 
Sitsabesan Aturai ordinarie fyllnadsval 1 år
Urban Boström suppleant omval 1 år
Hjördis Leander suppleant omval 1 år

§ 17 Val av valberedning
Årsmötet beslöt att välja 
Kathrine Klarås – sammankallande och Birgitta Sjödin. Båda valdes på ett år.

§ 18 Val av ombud
Årsmötet beslöt att välja Milja Winquist och Alexander Ivanov som ombud till Östra regionen
av Koloniträdgårdsförbundet.
Digitalt årsmöte 27 september 2020.
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§ 19 Städdagar
Styrelsens förslag till städdag lördagen den 3 oktober 2020. Årsmötet godkände förslaget.

§ 20 Övriga ärenden
Nedanstående skickades till styrelsen för behandling:

 Önskemål om medlemsförteckning, på anslagstavlan i den låsta nedre boden.
 Uteblivet deltagande på städdagar, sjuk/läkarintyg = ingen avgift. 
 Ström till koloniområdet.
 Bättre skylt vid ingången, frukt får ej plockas av utomstående.
 Bättre parkeringsmöjligheter/vändplan.
 Container ev bortforsling av skräp på städdagen.

Medlemmarna uppmanades att till styrelsen lämna in skriftliga motioner om 
synpunkter/önskemål senast 15 februari.

Meddela Östra regionen av koloniträdgårdsförbundet till vilken adress de ska skicka 
information.

§ 21 Avslutning
Årsmötesordföranden förklarade mötet avslutat och avtackades med present.

De avgående ledamöterna Gunilla Persson och Mikko Salomäki kommer att avtackas av 
styrelsen vid senare tillfälle.

I februari avgick Jan Vestlund, ordförande och har under våren avtackats av styrelsen. 

………………………………….. ………………………………………
Vid protokollet Margareta Poovi Ordförande Kerstin Bünsow

………………………………….. ………………………………………
Justerare Milja Winquist Justerare Carina Lundin
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