SOMMARSTADENS ÅRSMÖTE 7/3-2018
KARLSHAMNS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING

1. Årsmötets öppnande - Anders hälsade alla välkomna och började med en
tyst minut för kolonister som har gått bort under året.
2. Fastställande av dagordningen - Dagordningen godkändes.
3. Val av årsmötesfunktionärer Ordförande: Carl-Ehrnfrid Ohlsson,
Sekreterare: Li Campbell och protokolljusterare tillika rösträknare: Bengt
Isacsson.
4. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning - Kallelsen godkändes.
5. Fastställande av röstlängd - Det beslutas att närvarolistan skulle vara lika
som med röstlängd. De 69 kolonister som var representerade utgjorde
röstlängden.
6. Verksamhetsberättelse 2017 - Calle Ohlsson läste upp den och den
godkändes.
7. Fastställande av resultat och balansräkning - Detta godkändes.
8. Revisorernas berättelse - Anna Atmander och Anna Sundberg läste upp
revisionsberättelsen och den godkändes.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen – Det godkändes.
10. Behandling av inlämnade motioner - En motion har inkommit angående
införande av avgift vid lån av dansbanan. Mötet godkände styrelsens förslag att
avslå motionen innebärande att ingen avgift ska tas ut då kolonister hyr
dansbanan.
11. Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt
balansräkning - Förslag: överskottet överförs till nästa års räkenskap,
godkändes.
12. Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter och
revisorer samt suppleanter för dem - Förslag: oförändrat, Kassör Alf Levin
redogjorde för ersättningen till styrelsen.
13. Framläggande av budgetförslag och fastställande av inträdesavgifter,
årsavgifter och andra avgifter till föreningen - Ingen förändring sen år 2017.

14. Val av styrelse möter och suppleanter - Tre ordinarie ledamöter och en
suppleant ska väljas på två år.
Valberedningens förslag:
Ordförande Anders Englesson kvarstår till 2019
Kassör
Alf Levin
omval till 2020
Sekreterare Li Campbell
omval till 2020
Ledamot
Christina Loven
omval till 2020
Ledamot
Åke Petersson
kvarstår till 2019
Ledamot
Marianne Nilsson kvarstår till 2019
Ledamot
George Crafoord
nyval till 2020
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Marianne Henriksson
Eva Söderberg
Lars-Erik Westerlund

kvarstår till 2019
kvarstår till 2019
nyval till 2020

15. Val av revisorer och suppleanter - Revisor Thomas Martinsson nyval till 2019,
Revisor Anna Sundberg omval till 2019, suppleant Marita Olsson omval till 2019 och
suppleant Annica Stenfelt omval till 2019.
16. Val av ombud och suppleanter till regionalförening representantskap Styrelsen ges uppdraget att utse representanter.
17. Val av valberedning - Sandra Vilhelmsson och Rainer Svensson kvarstår.
18. Övriga ärenden - Aktivitetsprogram för 2018 ansvarar Gull Hulte omval till 2019,
Lena Johansson omval till 2019, Cecilia Gall omval till 2019, Mia Karlegrund nyval till
2019 och Kerstin Karlsson nyval till 2019.
Anders Englesson uppmanar alla att kontrollera sina uppgifter på hemsidan.
Presentation av wifi av Ola Fristedt och personal från circom.
19. Årsmötets avslutande - Ordförande Carl-Ehrnfrid Ohlsson tackade för visat
intresse och avslutade mötet. Det serverades kaffe och smörgås som styrelsen själva
gjorde iordning. Och lotter såldes.
Vid protokollet
Sekreterare
……………………….
Li Campbell

Ordförande
………………………….
Calle Ohlsson

