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Arsmötesprotokoll med 
Koloniföreningen S:t Månslyckan den 14 juni 2020 kl 11-12:30 
Plats: Paviljongen på S:t Månslyckan. 

1. Mötet öppnades av ordförande Jenny Hallström och dagordningen fastställs. 

2. Röstlängden fastställs. Enligt närvarolistan deltog 42 kolonister från 38 lotter. Inga 
ombud eller fullmakter har inkommit. 

3. Till mötesordförande valdes Jenny Hallström och till protokollförare Lasse Nilsson. 

4. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Britta Anfast och Charlotta Albertsson. 

5. Mötet ansåg kallelsen vara behörigt utlyst. Kallelsen skickades ut 30 maj. 

6. Styrelsens årsberättelse föredrogs av Jenny och lades till handlingarna. 

7. Ekonomiska redovisningen föredrogs som kortast av Claes Lawett och Jenny Hallström. 

8. Jenny läste upp revisorernas berättelse och de hade inget att anmärka på. De tillstyrkte 
ansvarsfrihet för 2019. 

9. Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för 2019. 

10. Behandling av motioner och förslag. 
- Jenny föredrog styrelsens förslag på Riktlinjer för hantering av högväxande träd. Det 
antogs utan modifikationer. Dock lades till synpunkt om att frågan kanske kunde lyftas en 
nivå till LKC då ibland föreningar angränsande till varandra har lite olika policy. 

- Förslag/förfrågan hade kommit från kommunen om utökade öppettider. Stämman 
beslutade att sätta upp nya skyltar med utökade öppettider (april-sept 8-20). 

11. Avgiften beslutades att även fortsatt vara 400 kr per år och koloni. 

12. Styrelsen beslutade att även fortsättningsvis avstå arvode. 
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13. Valberedningen Markus Olsson och Ingrid lngemark har tillfrågat de ledamöter som 
valdes vid årsmötet 2019 och som har 1 år kvar på sin mandatperiod om de vill fortsätta och 
följande personer kvarstår i styrelsen: 
Jenny Hall ström (ordförande) 
Britta Anfast (ledamot) 
Claes Lawett (ledamot) 
Lasse Nilsson (ledamot) 
Maud Andersson (suppleant) 

Arvid Gunnarsson föreslås för omval som ledamot på två år. 
Carl Mårtensson föreslås för nyval som ledamot på två år. 

Stämman godkände styrelsens sammansättning och de föreslagna ledamöterna. 

14. Revisorn Kristina Nielsen Jerneck och revisorssuppleant Anna Neuhauser har båda ett 
år kvar på sin mandatperiod och har meddelat att de fortsätter sin mandatperiod. 

15. Markus Olsson och Ingrid lngemark valdes återigen till valberedning. 

16. Till flaggansvariga valdes Cecilia Zabala och Anna Castensson. Till paviljongansvarig 
valdes Maud Andersson. 

17. övriga ärenden. 
Lars Lindmark från SolarXBike presenterade lådcykeln som kommer att stå på området och 
finnas tillgänglig för uthyrning. Perfekt för att tex hämta jord med. 
Helge berättade lite om en elcykeltur de planerade till Torna-Hällestad som folk gärna får 
komma med i. 

Jenny och Maud talade lite om invasiva växter och vikten av att hålla dem borta i tid, hur 
förrädiskt vackra de än må vara. Mer information kommer att skickas ut. 

Styrelsen gick nyligen en översynsrunda och några kolonister kommer att kontaktas med 
uppmaning om att rensa bättre utanför sin koloni. Generellt uppmanas alla kolonister att se 
över så att det inte hänger ut växter i gångarna, eller in till grannen. Tänk även på att rensa 
ogräs i gången som är kolonins baksida. 

Ulrika berättade att stora råttor synts till i år så vi hoppas att folk tänker på att inte glömma 
mat framme och allra helst ta med skräp hem istället för att slänga i soptunnorna på 
området. 

Ny singel till gångarna kommer att finnas på plats när containern försvunnit. 
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Tre kolonier har fått nya ägare under 2020: nr. 24, nr. 63/73 och nr. 95. De nya kolonisterna 
hälsades välkomna. 

På grund av rådande omständigheter med covid-19 avvaktar vi och ser om det är möjligt att 
genomföra någon hästfest. 

Mötet avslutas 

Ordförande Sekreterare 
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Jenny Hallström Lasse Nilsson 

Justeras 

Charlotta Albertsson Britta Anfast 
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