
Protokoll av Årsmöte via poströstning för Koloniträdgårdsföreningen  

Linnéa-Kortenslund den 7 september 2020  

Plats: Linneagården kl:18-20 

 

1. Årsmötets öppnande. 

Mona Starkman förklarade mötet öppnat. 

 

2. Fastställande av röstlängd och föredragningslista. 

Röstlängd fastställdes: 81 röstberättigade medlemmar. Föredragningslistan 

fastställdes. 

 

3. Beslut om mötets stadgeenliga utlysning.  

Beslöts att mötet var stadgeenligt utlyst. 

 

4. Val av presidium – ordförande och sekreterare på mötet 

Den valde ordföranden för mötet fick förhinder, till sekreterare för mötet valdes Lisa 

Rindeström. 

 

5. Val av justerare och tillika rösträknare.  

Årsmötet valde: Per-Erik Olsson, lott 163 samt Mats Hägglund, lott 104. 

 

6. Styrelsens berättelse – verksamhet och ekonomi 

Årsmötet godkände styrelsens berättelse av verksamhet och ekonomi. 

 

7. Revisorernas berättelse 

Årsmötet godkände revisorernas berättelse. 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2019. 

 

9. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 

Årsmötet godkände balans- och resultaträkningen för år 2019. Årsmötet godkände 

den samt fastställde att överskottet balanseras till år 2020. 

 

10.  Beslut i anledning av föreningens över- eller underskottenligt balansräkningen 

Årsmötet godkände planen för underhåll och reparationer gällande år 2020. 

 

11.  Fastställande av avgifter 

Årsmötet godkände styrelsens förslag om förändrad avgift. 

Årsarrendet höjs med 150:-/år fr o m 2021. 

 



12.  Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning 

Årsmötet godkände styrelsens förslag om oförändrade arvoden. 

 

13.  Fastställande av budget för 2020 

Årsmötet godkände styrelsens förslag på budget för år 2020. 

 

14.  Valberedningens förslag till styrelse 

Bifölls. Se reviderat förslag i årsmötesförhandlingarna. 

 

15.  Val av kassör 

Bifölls. Enligt valberedningens förslag. 

 

16.  Val av styrelse 

Årsmötet valde följande ledamöter och suppleanter:  

Ledamöter:  

                       Mona Starkman, lott 209, 1 år kvar  

                       Monica Karlsson, lott 53, 1 år kvar 

                       Martin Lehnberg, lott 5, 1 år kvar  

                       Jannica Southwell, lott 51, 1 år kvar 

                       Lisa Rindeström, lott 47, nyval 2 år 

 

Ny ledamot: 

                       Mikael Petersson, lott 91, nyval 1 år  

 

Suppleanter:       

                       Josefin Släryd, lott 114, omval 1 år  

              

 

17.  Val av revisorer 

Årsmötet valde följande revisorer samt suppleant:  

Revisorer Hanna Friman, lott 79 omval 1 år, Annika Ericsson, lott 57 nyval 1 år, 

Suppleant Eva-Linda Mannesjö lott 78 nyval 1 år. 

 

18.  Val av valberedning 

Till valberedning valdes sittande valberedning: Lars Holmgren, lott 77, Elisabeth Käll 

Lindberg, lott 27 och nyval Helene Holmqvist, lott 123.  

Lars Holmgren är sammankallande. 

 

19.  Beslut om reparationer och underhåll 

Årsmötet godkände planen för underhåll och reparationer gällande år 2020. 

 

20.  Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen 

Beslutades att de två motioner som inkommit till årsmötet svaras/behandlas vid 

kommande ordinarie årsmöte 2021. 



 

21.  Ordförande avslutar mötet 

 

 

 

 

Vid protokollet  

Lisa Rindeström 

 

 

 

Per-Erik Olsson, lott 163                            Mats Hägglund, lott 104 

Justerare                                                       Justerare 

 

 


