
 

Protokoll fr Årsmöte för Linnéa Kortenslunds koloniträdgårdsförening den 21 

april 2018 . 

Plats: Linnéagården. 

 

 

Årsmötet inleddes med information. 

Mona Starkman informerade om: 

• Ansvariga för arbetsåtagande. Föreningen har fått två nya ansvariga: Kerstin Keller, lott 113, 

samt Rolf Hansson, lott nr 111.   

• Förra årets syn. Det visade sig att många haft svårt att hinna med att klippa sina fruktträd -

träden ska vara klippta senast den 30/4 2019. 

• Bilparkering inom området. Endast tillåtet på just bilparkeringar. För lossning och lastning får 

man givetvis stå temporärt på vägen utanför sin lott. 

• Defibrilator(Hjärt- och lungräddningsmaskinen). Finns på kolonins expedition tillsammans 

med en lista på dem som gått utbildning i hjärt- och lungräddning. Fler kolonister kommer 

att ges möjlighet att gå utbildningen: en lapp med intresseanmälan kommer att sättas upp 

på expeditionen. 

• Städdag den 5 maj. Eventuellt kommer det också att bli eldning denna dag. 

• Bygglov. Styrelsen uppmanar alla som ansöker bygglov, eller som vill ha värderingar av sina 

kolonilotter med tanke på försäljning, att försöka förlägga detta till sommartid då det är 

enklast för styrelsen att hantera ärendet. 

• Sommararbetande ungdomar. Under v. 24-30 kommer föreningen att ta emot grupper med 

ungdomar som ska sommarjobba i 3 v perioder. De som är intresserade av att på något sätt 

hjälpa till kan ta kontakt med verksamhetens arbetsgrupp. Kontaktpersoner är: Kerstin Keller 

lott 113, Lisa Kauppi lott nr 51 samt Åke Jonasson lott nr 7.  

• Nya köket. Kostnaden för renoveringen blev totalt 120 000 kr. Föreningen fick 11 000 kr fr 

försäkringsbolaget för vattenskadan. Invigning av det nya köket kommer att ske i form av en 

pubafton d 28/4, start kl 18.30. 

• Årets aktiviteter. Kommer att annonseras på föreningens hemsida samt på områdets 

anslagstavlor. 

• Föreningens swisch-nr är: 1234599049. 

• Värderare. I föreningen finns det totalt 6 värderare av stugor i samband med försäljning: 

Karin Elgestrand lott nr 150, Susanne Nygårds lott nr 182, Monica Karlsson lott nr 53, Wim 

Kotzé lott nr 120, Mats Hägglund lott nr 104 samt Hans Hammarlund lott nr 44. 

• Miljöarbete. Föreningen har silvernivå i miljödiplomering. Detta innebär att på Linnéagården 

ska enbart ekologiska rengöringsmedel användas. Så långt det är möjligt bör man också göra 

det privat.  

• Arrangemang. Vid arrangemang där man vill ha ekonomiskt bidrag från föreningen skall 

budget för arrangemanget inkommit till styrelsen minst 1 mån innan genomförandet. 

 



 Per Larsson informerade om: 

• Byggplanerna i området. Det är planerat bostäder fram till stora huvudingången vid 

Spångavägen. Beslut om byggnation sker i höst. Föreningen är aktiv, både vad det gäller 

bevakning samt att inkomma med synpunkter. För den som är intresserad finns ytterligare 

information på Stockholm stads webbplats. 

• Medlemsmatrikeln. Viktigt att ha uppdaterade uppgifter gällande adress, tfn-nr samt e-

postadress. Anmäl alltid förändringar till föreningen så att alla utskick kommer fram. 

• Hemsidan, medlemssidorna. Än så länge oförändrad inloggning: sommar2017. 

• Skylt vid entrén. Styrelsen diskuterar om att sätta upp en skylt med information om 

föreningens historik vid huvudentrén utmed Spångavägen. 

 

Anders Nordmark informerade om: 

• GDPR=nya dataskyddslagen. Föreningen omfattas givetvis av den nya dataskyddsordningen 

som infaller den 25/5. Anders Nordmark gav en grundlig information om vad det innebar för 

föreningen i form av register, medgivande av den enskilda kolonisten samt vilka uppgifter 

som var aktuella för föreningen att lagra: namn, adress, tfn-nr, e-postadress. 

• Vinterns inbrott. Möjligt att föreningen till hösten kan bjuda in polisen för att få information 

om hur de arbetar samt goda tips om åtgärder för att försvåra inbrott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÅRSMÖTE 

1. Anders Nordmark förklarade mötet öppnat. 

2. Röstlängden fastställdes till 111 röstberättigade medlemmar. Föredragningslistan fastställdes.  

3. Beslöts att mötet var stadgeenligt utlyst. 

4. Anders Nordmark valdes till ordförande för mötet och Catharina Magnusson valdes till 

mötessekreterare. 

5. Till justerare och rösträknare valdes Eva-Linda Mannesjö, lott 76, samt Pekka Olsson, lott 163. 

6. Ordförande läste igenom verksamhetsberättelsen. Rättelse på s. 7 första stycket, sista 

meningen:”… vår nordvästra..” ska vara ”…vår nordöstra…”. I övrigt godkändes 

verksamhetsberättelsen av årsmötet. Den ekonomiska berättelsen godkändes av årsmötet. 

7. Revisorernas berättelse godkändes av årsmötet och ansvarsfrihet för styrelsen föreslogs. 

8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017. 

9.Fastställande av balans- och resultaträkning. Ordförande föredrog delar av balans- och 

resultaträkningen för år 2017. Årsmötet godkände den samt fastställde att överskottet balanseras 

till år 2018. 

10.Planerat underhåll finns i årsboken för 2018. Årsmötet godkände planen för underhåll och 

reparation för år 2018. 

11. Fastställande av budget för år 2018. Årsmötet godkände styrelsens förslag på budget för 2018. 

12. Fastställande av avgifter till föreningen. Styrelsen föreslår en höjning av inträdesavgiften till 

2000 kr samt att utträdesavgiften på 500 kr slopas. Årsmötet godkände förslaget. 

13. Fastställande av ersättning till styrelse och revisorer. I 2018 års budget föreslås en höjning av 

arvodena till styrelsen samt förtroendevalda från 1,5 basbelopp till 2 basbelopp. Årsmötet 

godkände höjningen. 

14. Val av styrelse. 

Mona Starkman, lott 209   1 år kvar 

Tove Kotzé , lott 120  1 år kvar 

Catharina Magnusson, lott 28 1 år kvar 

Monica Karlsson, lott 53   omval 2 år 

Per Larsson, lott 25  omval 2 år 

 

Suppleanter 

Rolf Hansson, lott 111  omval 1 år 

Johnny Karlsson, lott 96   omval 1 år 

 

15. Val av revisorer 

Kerstin Keller, lott 113   omval 1 år 

Lisa Kauppi, lott 51  omval 1 år 

 

Suppleant 

Susanne Nitz, lott nr 55  omval 1 år  



 

16. Val av valberedning. Till valberedning valdes Lars Holmgren, lott 77, Kenneth Albertsson, lott 

171 och Elisabeth Käll Lindberg, lott 27. Lars Holmgren är sammankallande. 

 

17. Förslag om avgift för värdering, ersättning till värderare m.m. Styrelsen föreslår en höjning av 

värderingsavgiften från 1500 kr till 2000 kr samt en höjning av arvodet till värderarna fån 500 

kr/värdering till 700 kr/värdering. Årsmötet biföll förslaget. 

  

18. Förslag från styrelsen om att höja avgiften vid uthyrning av Linnéagården. Styrelsen föreslår en 

höjning av uthyrningsavgiften för Linnéagården från 600 kr till 800 kr. Uthyrningsavgiften för 

barnkalas föreslås vara oförändrad. Årsmötet biföll förslaget. 

 

19.Förslag om stadgeändring. Förslag till ändring av paragraf 6.2 i föreningens stadgar – för 

formulering se Årsboken 2018 s. 9. Stadgeändringen antogs en första gång i samband med det 

extra årsmötet den 15 juli 2017. Ändring antogs även denna andra beslutsomgång av det ordinarie 

årsmötet vilket innebär att stadgeändringen är beslutad. 

   

20. Behandling av motioner och förfrågningar. En motion har inkommit till årsmötet, från Johnny 

Paulsson, lott 110: ”Vill att det medföljer på ekonomisk berättelse/bilaga en förteckning på vilka 

som har erhållit arvode som finns under post 7340. Uppdrag, namn och arvode.” Styrelsen har 

svarat på motionen genom en skriftlig redovisning av arvoderingar 2017 – se bilaga 1. Årsmötet 

överlät till styrelsen att för 2018 fördela arvoderingen bland föreningens ansvarspersoner. 

 

21. Övriga frågor. 

• Påpekande om att styrelsen ska svara på motioner med: 1.bekräftelse 2. skriftlig respons 

på en inkommen motion samt 3. göra motionen tillgänglig för föreningens medlemmar 

innan årsmötet. Styrelsen medger att man felat och att man inför nästa årsmöte ska 

hantera motioner enligt ovan nämnd tågordning. 

• Förslag om att det ska finnas en whiteboardtavla eller ett blädderblock i pumphuset så att 

enskilda kolonister i samband med ex beställda leveranser kan ställa ut det med sitt tfn-nr. 

• Förslag om att föreningens swischnummer ska användas för betalning av jord och grus. 

Tyvärr går inte det då man vid swisch ej kan uppge vad betalningen gäller. 

• Frågor kring föreningens e-post: vem läser och vem svarar? Några medlemmar har inte fått 

någon återkoppling på sina e-postar. Svar: föreningen har haft problem med sitt e-

postkonto vilket bl.a. inneburit att en del e-post har försvunnit. Generellt gäller att 

styrelsen svarar på all e-post inom några dagar. Just nu arbetar styrelsen intensivt med att 

hitta felet på sitt konto samt att åtgärda det. 

• Biljetter till vårfesten säljs av Tove Kotzé, lott 120. 

• Lappar med fördelning mellan lotter vad det gäller årets arbetsåtagand delas ut. Roffe 

Hansson lott 111 har ytterligare lappar om någon saknar. 

 

22. Ordförande avslutar mötet och tackade alla som hjälpt till med mötets genomförande. 

Vid protokollet 

Catharina Magnusson 

 

 

Eva-Linda Mannesjö, lott 78  Pekka Olsson, lott 163 

Justerare   Justerare 


