PROTOKOLL FÖRT VID SOMMARBYN TORNETS ÅRSMÖTE DEN 24 MARS 2013
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Mötet öppnades av ordförande Ulf Ljungström.
Mötet godkände att kallelse till möte var stadgenligt.
Dagordningen godkändes efter förslag att byta plats på punkt 15 och 16.
Till ordförande för mötet valdes Bengt Svensson
Till sekreterare för mötet valdes Mona Benediktsson
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Johnny Walld och Christer Clausen.
En tyst minut hölls för medlemmar som gått bort under året.
Föregående årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
Kassaberättelsen godkändes, efter diskussion om pliktpengar/arvode och lades till
handlingarna.
Göran Högerud läste upp revisionsberättelsen som lades till handlingarna.
Mötet beslöt om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val
Till Ordförande på 2 år, omval av Ulf Ljungström.
Till ledamot på två år, omvald av Mona Benediktsson
Till ersättare på ett år, omval av Patrik Nilsson och Dennis Ring.
Det finns en vakant plats som ersättare och styrelsen fick i uppdrag att under året
eventuellt välja in någon som adjungerande.
Till revisorer på ett år, omval av Göran Högerud och Ulla Da Silva.
Till revisorersättare på ett år, nyval av Helen Johansson.
Till ledamöter i valberedningen på ett år, omval av Göran Högerud och Lennart Svensson.
Mötet beslutade om oförändrad teckningsrätt och uttagsrätt för ordförande och kassör.
Det förelåg förslag från styrelsen om ändring av pliktavgiften till 1000 kr per koloni och
5 pliktdagar per år. Om man deltar på 3 av dessa pliktdagar kommer 500 kr att betalas
tillbaka vid årets slut. Man måste förteckna sig när man deltar i en pliktdag och delta hela
dagen. Mötet beslöt om pliktavgift enligt förslaget.
Det beslöts också om en årlig avgift på f n 300 kr per koloni som läggs i en underhållsfond .

16. Det nya budgetförslaget för år 2013 med ovan beslutade avgifter godkändes av mötet.
17. Det har varit diskussion om det beslut som togs av föregående årsmöte att anta ny stadgar
och beträffande § 25 ändring av stadgar. Styrelsen lade därför fram förslag om ny ändrad
lydelse av § 25 som bättre stämmer överrens med lydelsen enligt Lag 1987 om ekonomiska
föreningar och mötet beslöt enhälligt anta de nya stadgarna med föreslagen ändringen av
§ 25. Nytt beslut om stadgarna kommer att tas vid Sommarmötet.
18. Lars Lohmander rapporterade om Nöjeskommitténs arbete och att han och Ingegärd har
avböjt omval. Lars kan dock åta sig att boka samma orkester som midsommar 2013 till en
kostnad av 9 000 kr och till en höstfest till kostnad av 6 000 kr. Lars informerade också om
en kommande bussresa den 10/6 2013 till Karlskrona, studiebesök på en koloniförening m
m, kanske en tur in om Trästället i Skyrup på hemresan. Kostnad 300 kr/person.
19. Något förslag på ny nöjeskommitté förelåg inte. Styrelsen arbetar vidare med detta.
20. Sjutton nya medlemmar har vunnit inträde i föreningen och dessa hälsas välkomna.

21. Information och ordningsfrågor, Ulf informerade:
Koloniföreningarna har fått uppmaningar från Statsbyggnadskontoret att informera
medlemmarna om att alla försäljning av kolonistugor över 50 000 kr ska deklareras och vissa
koloniföreningar har t o m anmodats att uppge namn på de personer som sålt stugor under
2011-2012. Styrelsen kommer att undersöka vilken skyldighet vi har att hålla både ett aktuellt
medlemsregister och ett inaktuellt.
År 2014 ska alla kolonitomter ha 30 % odlad jord dvs. öppen jord. Stadsbyggnadskontoret
kommer själva att kontrollera att detta efterlevs.
År 2016 ska alla stenkistor vara borta. Dock vet ingen i dagsläget var man ska göra av
spillvattnet då det råder mycket delade meningar om förslaget att hälla ut vattnet på tomten.
Kanske det kan bli aktuellt igen med kommunalt avlopp?
Avtal med Brytstugan om överföring av mark för parkering är klart. Ingen kostnad för marken.
Kommunen flyttar staketet och rättar upp grinden. Det blir plats för ca 60 bilar vilket är ca
dubbelt mot idag men i gengäld försvinner alla parkeringsplatserna utanför området. Alla
koloniägare kommer få ett parkeringstillstånd som en markering att det bara är tillåtet att
parkera en bil per stuga.
Alla cyklar ska vara borttagna ur cykelstället på parkeringsplatsen senast den 1 maj. De som
står kvar efter detta datum kommer att forslas bort. Detta för att rensa bort gamla cyklar som
inte används.
Christer Clausen redogjorde för sophanteringen. Föreningens kostnad för containrar uppgår till
70 000 kr/år vilket nästan motsvarar halva medlemsavgiften. För att minska kostnaden
kommer mindre hushållscontainer att användas och påpekade att containern endast är till för
hushållsavfall och inte för byggmaterial och liknande. Dessa kan kastas på tippen kostnadsfritt.
Det kommer också att bli en grön container mindre under mitten av säsongen. Det upplystes
om att Göran Högerud har ett släp som han hyr ut. Samt står även Per-Albin till tjänst.
Frågan om komposterbart avfall kom upp och Christer menade att det ska vi undvika så länge
vi inte blir tvingade till det med tanke på de kostnader och olägenheter som detta kommer att
medföra.
22. Det fanns inga motioner att behandla.
23. Övrigt:
Mona Benediktsson informerad om att styrelsen under året kommer att arbeta fram
förslag till nya arrendeavgifter för 2014 så att alla betalar samma arrendeavgift per kvm.
Idag skiljer det från 12,04 kr/kvm för minsta tomten till 5,99 kr/kvm för största tomten.
Leif Persson informerade om Upprop för en vaktstyrka, ca 20 personer behövs.
Fråga om utökning av duschar uppkom. Kanske möjlighet att öppna upp för dörr på

baksidan så att duscharna ska kunna användas gemensamt. Eller kanske öppna duschar på
gräsmattan sidan om toalettbyggnaden. Styrelsen har länge diskuterat olika möjligheter
men det är både en fråga om kostnad och plats
Det diskuterades gångarna som är mycket ojämna. Ulf har begärt kostnadsförslag för att
harva upp gångarna och sedan får vi se om det behövs mer grus.
Frågan om vattenöppning skjuts framåt med hänsyn till väderleken. Info kommer på
hemsidan när det blir aktuellt.
Lennart Svensson, Webbansvarig pratade om hemsidan som fått lite ny layout och han vill
ha medverkan från medlemmarna för att kunna hålla hemsidan levande. Har ni bilder eller
information så maila till webbmaster.
24. Ordförande avslutade mötet och Lars Hansson avtackades för allt jobb han har lagt ner på
föreningens byggnader.
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