


Om vi skulle tillåta kolonisterna att folkbokföra sig i koloniområdet innebär detta att 

föreningen måste anmäla till Ystad kommun om att vi vill ha gatuadresser inom området. 

Ystad kommun måste i sin tur anmäla detta till Lantmäteriet. Därefter behövs brevlådor 

sättas upp enligt Post Nords anvisningar och den information styrelsen fått under 2018 är att 

dessa postlådor skall sättas upp ute vid stora vägen, postlådor får inte sitta inne på området, 

ej heller på staket intill stora grindarna. Arbetet och kostnaderna att uppföra postlådor får 

föreningen själva stå för och dessutom behövs det sökas bygglov hos kommunen. Beslut: 

Mötet beslutade om bifall. 

Förslagsrätt 3. 

från årsmötesprotokollet är förslagsrätt 3 gällande hängskåp på fasad under Moment 12 
borttagit från protokollet på grund av att kommunen inte svarat på denna fråga. Styrelsen 
anser att föreningens medlemmar ändå bör få ta del  av årsmötesprotokollet då det hölls i 
mars 2019.

Moment 13. Beslut om ersättning till årsmötets utsedda styrelseledamöter och suppleanter. 
23 250 kr till styrelsen, i detta belopp är även inräknat sociala avgifter etc. Förslag framkom 
att höja det till ett basbelopp. Beslut: Mötet beslutade om att ersättning till styrelsen skall 
utgå med ett helt basbelopp. 

Moment 14. Budgeten fastställdes av mötet för 2019, med justering om höjt arvode till 
styrelsen. 

Moment 15. Val av föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och 
suppleanter enl. § 6.1- 6.3 
Beslut: Att utöka styrelsen med ytterligare en representant 
Beslut: Omval av kassör Birgitta Sjögren nr 110 under två år tom 2021. 
Omval av Kirsten Eriksson nr 79 under 2 år tom 2021 
Omval av Tommy Nilsson nr 132 under 2 år tom 2021 
Nyval av Johanna Örstedt nr 142 under 2 år tom 2021 

 
Moment 16. Val av revisor och suppleanter enl § 7.2. 

Omval av Håkan Ekstrand nr 96 2 under 2år t.om. 2021. Ny val av revisorssuppleant Pia 
Rosdal nr 203 under 1 år tom 2020. 

Moment 17. Val av ombud till Koloniträdgårdsförbundet. Beslut: Styrelsens väljer vem som 
åker. 

Moment 18. Val av valberedning enl. § 8.1 Beslut: Tommy lvarsson nr 2, Håkan Andersson nr 
78 och Agneta Mårtensson nr 12 under 1 år tom 2020. 

Moment 19 Övriga frågor Carolin redogjorde för vattenprojektet, syn är gjord idag och 
styrelsen har varit närvarande. Budgeten följs. Alla kolonister är inkopplade med ventil. 
Tommy informerar kolonisterna: Gör så här när du öppnar vattnet/stänger för säsongen: 
öppna ventilen i fullt läge (ventilen finns ca 1 m ner i marken), då rinner det vatten nere i 
brunnen. Finns en avrinningstapp därför måste ni öppna ventilen i fullt läge. Likaså till hösten 
att den stängs helt (även då fylls vatten på i brunnen). 
Just nu prov trycker grävarna alla ledningarna och spolar igenom systemet. Vi inväntar svar 
från Ystad Kommun ang. vattenprovet. 
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