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1) Mötets öppnande  
Mötet förklaras öppnat och har utlysts enligt stadgarna.  
2) Röstlängd och dagordning  
Röstlängden och dagordningen fastställs.   
3) Mötesordförande  
Katja Jassey väljs till mötesordförande  
4) Protokollförare  
Jenny Olsson väljs till protokollförare  
5) Protokolljusterare och rösträknare  
Ulla Teurnaux och Jan Sazama väljs till protokolljusterare tillika 
rösträknare.   
6) Verksamhetsberättelse  
Föreningens förvaltnungsberättelse/verksamhetsberättelse läses 
upp.  
7) Ekonomi  
Föreningens balansräkning/resultaträkning läses upp. Under denna 
punkt diskuterades en förtydling av latrintömningsavgiften. Förra 
årets toalettansvarige ska reda ut denna kostnad med kassör.   
8) Revisorns berättelse  
Jan Sazyma, revisor, har inga anmärkningar på förra årets styrelse 
och rekommenderar mötet att bevilja årets styrelse ansvarsfrihet.  
9) Styrelsens ansvarsfrihet  
Mötet beviljar förra årets styrelse ansvarsfrihet.  
10) Överskott  
Vi beslutar att föra över förra årets ekonomiska överskott till nästa 
år.   
11) Motioner  
Hadissa har inkommit med en motion om att förbjuda vissa invasiva 
växtarter. Förslaget är att det ska stå i stadgarna att det inte är 
tillåtet att odla dessa arter. Motionen avslås men mötet beslutar att 
ge styrelsen I uppdrag att undesöka frågan vidare.  
12) Experimentlotten  
Katja berättar om experimentlotten.   



13) Varningspunkten.   
Det har kommit in klagomål om missskötta lotter. Styrelsen har inte 
haft några klara rutiner om hur den ska upprätthålla dessa regler.  
Förslaget som styrelsen kommit fram till är som följande: 
Inspektionsrunda utdelar varning nr 1. Året efter samma period kan 
ge varning 2. Den som har lotten har då till september på sig att 
förbättra sig, annars förnyas inte arrendet.  
Förslag om att ist göra inspektion nr 2 i september ist.  
Förslag om att det även ska gälla gångarna.  
Förslag om att det ska gå att bli av med lotten på 1 år.  
Påpekande om att vi ska hålla en dialog med lottinnehavaren. En 
kan ha goda anledningar att inte kunna sköta sin lott. T.ex barn.  
Mötet beslutar att rutinen är att en kan förlora lotten/arrendet på 1 
år.  
14) Toaletter.  
Vi kan ha toaletter detta år också om vi hittar en toalettansvarig. 
Rutinen är enkel, ringer en på måndag kommer de på tisdag och 
hämtar.  
Förslag om minskad avgift. Mötet beslutar att skicka ut till 
medlemmarna och försöker hitta en ansvarig.  
15) Styrelsens avgiftsfrihet  
Styrelsen ska fortsätta vara avgiftsbefriade.  
Revisorn blir avgiftsbefriad i år. Suppleanter får halva årsavgiften.   
16) Avgiften  
Samma avgift från tidigare år.   
Eventuellt skillnad för toalettavgift. Plus att mötet beslutat om 
avgiftsfriheter som inte var medräknade tidigare.  
17) Styrelsens sammansättning  
Diskussion om hur stor styrelsen ska vara.   
7 ordinarie, 3 suppleanter.   
De närvarande presenterar sig. Styrelsen väljs på 1 år i år.  
Jenny Olsson, Ida Namslauer, Anders Johnsson, Reazul Huq, 
Jonas Utstrand  
Kerstin Lahti, Christopher Beskow, Stefan Östanby,  Lena 
Lundgren,  Jonas Utstrand väljs till styrelse.  
18) Val av revisor  
Revisor blir Jan Sazama 1 år till. Estelle Domej blir suppleant.   



19) Val av nästa års valberedning  
Berit fortsätter gärna. Katja också.   
20) Övriga frågor  
Mötet pratar om huruvida kommunen kan hämta saker.  
Styrelsen har ansvar för att ta fram riktlinjer för att hur den ska 
hantera väldigt övervuxna lotter.   
Katja blev invald i en grupp för kolonilotter för ffsk. Vi får hägna in 
mot rådjur med ett visst specifikt nät. Det måste vara så att folk kan 
gå runt och flanera.   
Mötet avslutades.  
 


