
Protokoll fört vid Föreningens årsmöte 2013-03-12 

Östra Sommarstadens Koloniförening  

 

Odd Felows lokal på Missunavägen i Ystad klockan 19.00 

Närvarande: 56 röstberättigade medlemmar var närvarande vid mötet, bilaga röstlängd 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Bengt Andersson hälsade välkommen och förklarade det 64:e årsmötet öppnat. 

Föreningen startade den 14 mars 1949. 

 

§2 Parentation 

Ordförande meddelade att under 2012 avled Bengt Isacsson kolonist nr 82 samt Kjell-Åke 

Nilsson koloni nr 63. Mötet höll en tyst minut för våra avlidna medlemmar.  

 

§3 Fastställande av röstlängd och dagordning 

Det var 56 röstberättigade medlemmar närvarande, mötets dagordning godkändes. 

 

§4 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

Mötet godkände att kallelsen skett i behörig ordning. 

 

§5 Val av mötesordförande 

Mötet beslutade att välja Bengt Andersson till mötets ordförande 

 

§6 Val av protokollförande för mötet 

Mötet beslutade att välja Gun-Britt Månsson till protokollförare för mötet.  

 

§7 Val av två protokolljusterare samt två rösträknare 

Mötet beslutade att Arne Nilsson koloni nr 154 samt Birger Hansson koloni nr 42 skall vara 

protokolljusterare samt rösträknare vid behov. 

 



§8 Styrelsens förvaltningsberättelse 

Verksamhetsberättelse godkändes av mötet.  

 

§9 Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes, bilaga till protokollet. 

 

§10 Fastställande av balansräkning och resultaträkning 

Kassören läste upp Föreningens balansräkning och resultaträkning.  

Mötet godkände rapporten, bilaga till protokollet. 

 

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. 

 

§12 Behandling av motioner och förslag 

Ordförande läste upp motionen som inkommit från kolonist nr 130, motionen går ut på att 

häckarnas höjd och bredd borde tillåtas att ökas till 140 cm (120 cm) och 40 cm (30cm). Styrelsen 

föreslår avslag pga. trafiksäkerhet i vårt koloniområde. Koloni nummer 113 har synpunkter på att 

häckarna borde få vara högre, just pga av biltrafiken etc. Kolon nr 70 tycker som koloni nr 113. 

Koloni nr 28 framför att 30 cm bred häck är ok. Men att det tillåts att vara breddare inåt den egna 

trädgården. Mötet beslöt att avslå motionen.  

 

§13 Fastställande av budget och avgifter 

Avgifterna är oförändrade enl. beslut halvårsmötet.  

 

§14 Val av kassör 2 år 

Mötet valde Lennart Mattisson nr 18 till kassör under 2 år. 

 

§15 Val av ordinarie ledamot 2 år 

Mötet valde Göran Larsson till ordinarie ledamot under 2 år  

Mötet valde Hans Persson nr 87 till ordinarie ledamot under 2 år. 

 

 



§16 Val av tre styrelsesuppleanter 1 år 

Mötet valde Alf Nilsson nr 203, Tommy Nilsson nr 132 samt Janne Olsson nr 136 till 

styrelsesuppleanter under 1 år 

 

§17 Val av revisorer en på ett år och en på två år samt revisorsuppleant 1 år 

Mötet valde Bo Fredriksson nr 51 till revisor på ett år samt  

Mötet valde Birgitta Sjöberg  nr 110 till revisor på två år 

Mötet valde Roland Stigsson nr 47 till revisorsuppleant 1 år 

 

§18 Val av valberedning, bestående av 3 personer 1 år 

Mötet valde Tommy Ivarsson nr 2 till deltagare i valberedningen under 1 år 

Vakans på övriga 2 deltagare. 

 

§19 Årsmötets avslutande 

Ordförande avslutade årsmötet  

 

______________________________  ______________________________ 

Ordförande Bengt Andersson  Vid protokollet Gun-Britt Månsson

   

 

______________________________  ________________________________ 

Justerare Arne Nilsson   Justerare Birger Hansson 

 

Övrig information efter mötet 

Ordförande meddelade : 

- att stora grinden är stängd för närvarande pga snön i området.   

- vattnet öppnas 130329 kl 10.00 men vi får inte lov att öppna kranarna förrän kl 14.00. 

- Ystad Kommun säger upp vårt nuvarande arrendeavtal, styrelsen har fått uppsägningen. 

Styrelsen kommer att gå igenom förslaget.  

- Framtidsgruppen föreslår en beskärningskurs under påskhelgen, anslag kommer att ske på 

hemsidan och anslagstavlorna.  Ingen kostnad för deltagarna.  



Koloni nr 154 undrar om styrelsen behöver större befogenheter för att komma tillrätta med de 

kolonister som inte sköter sin trädgård. 

Koloni nr 113 undrar varför man spridit ut salt på gångarna under vintern? Vaktmästare Starvik  

koloni nr 138 meddelar att ingen salt har spridits ut under vintern. Detta gjorde i somras för 

ogräsbekämpning (inte nära häckarna).  

 

 


