Koloniföreningen S:t Månslyckan

Årsmötesprotokoll från den 20 juni 2021
1. Mötet öppnas och dagordningen fastställs
Årsmötet öppnades av ordförande Jenny Hallström och dagordningen fastställdes.
2. Röstlängden fastställs
Röstlängden fastställdes. Enligt närvarolistan deltog kolonister från 36 lotter.
3. Val av ordförande och protokollförare för mötet
Styrelsens ordförande Jenny Hallström och styrelsens sekreterare Britta Anfast
valdes till mötesordförande respektive protokollförare.
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Lasse Nilsson och Charlotta Albertsson valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.
5. Fråga om kallelsen behörigen skett
Kallelsen som skickades ut 30:e maj och kompletterades med handlingar 17:e juni
ansågs behörigen ha skett.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens ordförande läste upp årsberättelsen, vilken finns tillgänglig på föreningens
hemsida, https://www.sanktmanslyckan.se/. Årsberättelsen läggs till handlingarna.
7. Ekonomisk redovisning
Ordförande Jenny Hallström läste upp och förklarade den ekonomiska redovisningen.
Ekonomisk redovisning för Koloniföreningen S:t Månslyckan 2020
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Den bifogade ekonomiska redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
8. Revisorernas berättelse
Revisorn Kristina Nielsen Jernecks revisionsberättelse föredrogs av ordförande Jenny
Hallström. Granskningen visar att den ekonomiska redovisningen är skött med
omsorg och styrkt med underlag. Revisorn tillstyrker full ansvarsfrihet för styrelsen för
2020.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
10. Behandling av motioner och förslag
Det har inkommit en motion från Maud Andersson (koloni nr 37) om att uppmana
kommunen/gatukontoret att åtgärda trottoaren längs med Pilegatan. En felanmälan
har redan gjorts, men tar tid. Tanken är att motionen ska skickas till Lars Brobeck för
att skynda på processen. Trottoaren är felasfalterad från början, föreningens önskan
– gör om, gör rätt!
11. Fastställande av avgifter
Sedan 2017 är avgiften 400 kr per år/lott och kommer fortsätta att vara det även
under 2021/2022.
12. Beslut om arvode för styrelse och tjänstemän
Styrelsen avstår som tidigare från arvode.
Förslag kommer från Ann Hägerfors att ha en pott till styrelsen för t.ex. fikautgifter.
Årsmötet beslutar att en summa om 3000:- läggs in i budget för detta ändamål.
Markus Olsson lyfter frågan om en oarvorderad ordförandepost påverkar att det är
svårt att hitta en ny ordförande. Mötet tror inte det.
13. Val av föreningens ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt
§ 5 i stadgarna
Efter vakans på kandidat för ordförandeposten ställer Lasse Nilsson upp på ett år.
Den nya styrelsen som väljs in av årsmötet ser ut som följer:
Ordförande
Lasse Nilsson (koloni 56), nyval 1 år
Ledamöter
Maud Andersson (koloni 37), omval 2 år
Britta Anfast (koloni 19), omval 2 år
Arvid Gunnarsson (koloni 83-84), 1 år kvar på sin mandatperiod
Jenny Hallström (koloni 47), omval 2 år
Karl Mårtensson (koloni 5), 1 år kvar på sin mandatperiod
Suppleanter
Anna Jakobsson (koloni 29), nyval 2 år
Leif Svensson (koloni 38), nyval 2 år
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LKC vill gärna att det finns en vice ordf. Det har vi inte haft innan och kommer att
väljas av styrelsen på det konstituerande styrelsemötet.
14. Val av revisor och revisorssuppleant
Kristina Nielsen Jerneck omvaldes till revisor och Anna Neuhauser till
revisorssuppleant på två år.
15. Val av valberedning
Markus Olsson och Ingrid Ingemark omvaldes till valberedningen på två år.
16. Övriga val
Paviljongansvarig: Maud Andersson fortsätter med detta ansvar.
Flaggansvarig: Anna Castensson och Inga-Stina Johansson fortsätter vara ansvariga
för flaggning.
17. Övriga ärenden

a) Information från LKC och kommunen.
Angående stenmjölet jobbar kommunen vidare med det. Nu har det varit Sankt
Hans tur, men där det sluttar för mycket och stenmjöl kan ej användas.
Tekniska förvaltningen frångår beslutet att ALLA områden ska ha stenmjöl.
Tekniska förvaltning ändrat byggregler och ordningsregler på hemsidan utan att
frågan tagits upp. De har backat på frågan angående bygglov och nu ligger rätt
byggregler länkade på hemsidan. S:t Månslyckans styrelse är inte inblandad i
byggandet. Ändringar på stugor, växthus etc. måste man skicka in anmälan till
Stadsbyggnadskontoret för att få ett startbesked. Det innebär en avgift.
Stadsbyggnadskontoret har väldigt lång väntetid då de inte hinner med. Vid
ändringar – tänk på att göra anmälan! Kommen pratar om att tillsätta resurser för
att se att byggreglerna följs.
LKC uppmanar att det är viktigt att odlingsandan behålls. Detta för att undvika att
koloniområdena förvandlas till liknande sommarstugor.
Uppdaterade ordningsregler, finns länkat på hemsidan. Finns nu specificerat
angående träd: träd med beräknad sluthöjd över fem meter får inte planteras. Detta
ska kompletteras i den policy som gjordes förra året.
b) Datum för styrelsens översynsrunda – 1 juli
Styrelsen går då en runda för att se hur det ser ut på området. Anslag sätts upp
inför detta.
c) Datum för höstfest – 19 september
Hoppas kunna genomföra höstfest. 19 september är preliminärt datum. Mer info
kommer.
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d) Uppmaning att se till så det finns en avstängningskran, när man drar in
vattenledning till sin koloni.
Kommunen är hårda med att ledningen i gångarna är deras ansvarsområde och att
resten är föreningens.
Övrigt
Vi kommer att byta kompostfack mot grenfack (anledningen är att det luktar hos
kolonisten närmast).
Föreningen får ett lass träflis. Tills flisen är slut kommer ordningen på fack vara:
grenfack, träflis, kompost och jord.
Angående Cigarrkiosken påpekade föreningen för kommunen att den behövde
målas. Det har nu även bytts plankor och målning kommer att ske.
Föreningen ansvarar för att låsa upp och låsa till koloniområdet varje dag.
Fråga om föreningen märkt att det varit mer inbrott. Svaret är nej, men om något sker
ska det polisanmälas, även ex. grönsaksstöld. Anmälan sker av respektive drabbad
kolonist.
18. Ordförande förklarade mötet avslutat
Därefter avtackades ordförande Jenny Hallström.

Ordförande

Sekreterare

_______________________

________________________

Jenny Hallström

Britta Anfast

Justeras

________________________

__________________________

Lasse Nilsson

Charlotta Albertsson
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