Protokoll från Årsmöte 2020 Jägershill Sommarstad 1

Fotbollsplanen i Jägershill Sommarstad, 27 juni 2020, kl. 12.00

§1. Mötets öppnandes
Föreningens ordförande Blagoja Grujovski hälsade alla välkomna och
förklarade årsmötet öppnat.
§2. Val av mötesordförande.
Årsmötet beslutade att välja Blagoja Grujovski till mötesordförande.
§3. Val av mötessekreterare
Årsmötet beslutade att välja Carlos Mendez som mötessekreterare
§4. Val av personer att justera protokollet och till lika rösträknare.
Christel Malmros stuga 149
Hynek Olsak stuga 31
§5. Godkännande av dagordningen
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.
§6. Fastställande av röstlängd
Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades
Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden.
§7. Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.
§8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår
presenterades för årsmötet.
När det gäller ekonomisk berättelse så presenterar vår kassör Pia

ekonomiredovisningen, stugförsäljning, olika kontosaldo och även att det
saknades ca 60 000 kr på kontot när vi tog över i förhållande till vad
internrevisorer intygade för 2018 års redovisning.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
och lägga dessa till handlingarna.
Angående bristen på 60 000kr så ansåg årsmötet att det inte var värt att gå vidare med
det eftersom den uppkom troligvist på grund av dålig bokföring.
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§9. Information om Vatten och Avlopp
VA Gruppen bestående av Wojtek och Stefan informerade om aktuell status
angående kommunalt vatten och avlopp och även markägarens ändrade
förhållning till att eventuellt sälja marken till oss.
Genom markägarens ändrade förhållning till markförsäljning uppkom ett
alternativ till för oss och årsmötet beslutade att även denna alternativ ska tas i
beaktning. VA gruppen fick mandat för att gå vidare även med denna
alternativ.
§10. Revisorernas berättelse.
Revisorerna Ingrid och Nahid: ställer frågor om arvode, ersättningen och
kostnader för representation. Arvode, lön, representation och verifierad
ersättning diskuteras.
§11. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
Årsmöte beslutade att fastställa resultat och balansräkningen.
§12. Beslut om resultatdisposition.
Årsmötet beslutar att godkänna det. Läggs till handlingarna.
§13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2019
§14. Arvode till funktionärer.
Årsmöte beslutar att





Behålla 1,2 basbelopp som arvode.
Arvode till revisor och valberedning fastställ i 999: ‐ kr
Verifierad förlorad inkomst ersätts.
Årsmöte beslutar att det är acceptabelt med representation i för av tex
julbord.

§15. Budget för 2020.
Budget 2020 presenterades och godkändes av årsmöte. Läggs till handlingarna.

§16. Rapport från Kioskstyrelsen års och ekonomiberättelse.
Styrelsen är inte nöjd med Kioskstyrelsen fungerande. Stora brister i
kioskstyrelsens funktionalitet finns. (b l a. ordföranden kallar ej till möte) Kiosk
byggnaden används som bostad och tvisten i den frågan kommer upp till
tingsrätten.
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§17. Rapport från Aktivitetskommittén.
Aktivitetskommittén finns inte för närvarandet.
§18 Valberedning informerar
Valberedning informerar att det finns stora samarbetssvårigheter mellan
ordföranden och resten av styrelsen och att styrelsen vill att antagligen så
avgår ordföranden eller hela övriga styrelsen.
För att säkerställa att hela övriga styrelsen inte avgår förslår valberedningen att
det röstas om att den nuvarande ordförande ska avgå från alla
styrelseuppdrag.
Röstningen genomfördes med följande resultat:
Ordförande ska avgå: 41 röster
Ordförande ska stanna kvar: 2 röster
Ny styrelseordförande och styrelseledamot skulle väljas och valberedningen
förslag var Stefan Malmros. Även en annan kandidat förslogs av medlemmarna:
Carlos Mendez.
§19. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
A. Ledamöter 3st.: 2 år. (avg. Stefan Malmros, Pia Svensson, och Blagoja.)
B. Suppleanter 2st.: 1 år. (avg. Aurora Rizzo Lennryd, Roland Nilsson.)
Valberedning förslag att
 Stefan Malmros 2år varav 1 år som ordförande.
 Pia Svensson fortsätter i sin post som kassör 2 år
 Jonas Rosenkvist som ny ledamot 2år.
Suppleanter:



Roland… 1 år
Stefan
1 år

Årsmötet antog valberedningens förslag.
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§20. Val av revisor, revisorssuppleanter och valberedning
Revisor
Avgående revisor: Ingrid
Revisorssuppleant,
Vakant.
Valberedningen förslag:



Revisor: Ann Christin 2år
Revisor suppleant: Lars Calling 2år

Årsmötet antog förslaget

§21. Valberedning 1 år (avg. Eva Håkansson, Jonas Rosenkvist, Ingrid Larsson)
Årsmötet väljer Eva Håkansson, Ingrid Larsson och Hynek Olsak (st 31) som valberedning
för 1 år.
§22. Aktivitetsledare. 1 år, vakant
§23. Val av Ombud.
Kioskstyrelsen.
Väljs av styrelsen
§24. Firmatecknare.
Årsmöte valde tre firmatecknare. En av dem fortsätter 1 år till
(Wojtek Kossowski)
Nya firmatecknare:
Stefan Malmros ordförande
Pia Svensson är omvald kassör
Wojtek Kossowski vice ordförande
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§25. Övriga frågor och motioner från styrelsen.
1. Kameraövervakning av trädgårdsavfalls containern.
 Styrelsen fick tillåtelse att undersöka kostnader, till rimligt pris.
Plast sortering efterfrågats.
2. Farthindersmatta i ingången efter grinden.
 Årsmötet antog propositionen.
3. Hyra in en grov avfallscontainern en gång för säsong, för att få kasta grovt avfall.
Kostnaden: en symbolisk summa mot kvitto.
 Årsmötet antog propositionen. Våren eller / och Höst.
4. Anlita i behov, en trädgårdsfirma / person för att rensa ingången (flaggstången),
rabatten, container platsen.
 Årsmötet antog propositionen.
5. Ersätta städdagarna för samverkansdag, där kolonimedlemmar kan
underhålla
och fixa andra delar av området (ex grus i gångarna, broar) och sedan umgås i grillen.
 Årsmötet antog propositionen.

6. Kollektivförsäkring?
 Styrelsen fick tillåtelse att undersöka frågan. Pris? Fördelar och nackdelar.
Mer info i sommarmötet.
7. Ändring av stadgarna för att få skicka både kallelse till årsmöte och arrendeavi per e‐
mail.
 Årsmötet röstar JA för en ändring av stadgarna i den frågan.
INFORMATION: I varje stugförsäljning ska det finnas godkända ritningar som
överensstämmer med byggreglerna. Styrelsen besiktar och ser att reglernas följs. Styrelsen
har mandat att fullfölja stadgarna.
§26. Mötet avslutades.
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