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Ordföranden Camilla Brindeberg började med att hälsa alla välkomna till 
årsmötet. 

Ett ljus tändes och en tyst minut hölls för de medlemmar som gått bort under 
året. 

Protokoll 

§1 Årsmötets öppnande samt fråga om kallelsen skett enligt stadgarna 
Ordföranden Camilla Brindeberg öppnade mötet och årsmötet fastslog att kallelsen 
skett enligt stadgarna. 

§2 Anmälan av övriga ärenden 
Tre övriga ärenden anmäldes; uthyrning i Liisjön, elsäkerhet samt info om 
TVproduktion. 

§3 Fastställande av röstlängd och dagordning. 
Dagordningen fastställdes och det anmäldes att 103 röstberättigade varav 12 med 
fullmakt fanns. 

§4 Val av ordförande att leda årsmötet. 
Örjan Sjödin, ordförande i FSSK, valdes att leda mötet. 

§5 Val av protokollförare för årsmötet. 
Per Asplund valdes till protokollförare. 

§6 Val av två justerare tillika rösträknare för årsmötet. 
Till justerare valdes Linda Eriksson och Bengt Karlgren. 

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Rubrikerna föredrogs utan att frågor ställdes och lades sedan till handlingarna. 

Amanda Lagreus informerade om att arbeta inom festkommitten. 
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§8 Fastställande av balans- och resultaträkning. 
Pelle Strand gick igenom balans- och resultaträkning som sedan fastställdes. 

§9 Revisorernas berättelse. 
Bengt Karlgren läste upp revisionsberättelsen. 
Revisorerna tillstyrkte att årsmötet fastställt resultaträkning och balansräkning samt 
att behandla vinsten enligt förslag och bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

§11 Beslut av föreningens överskott enligt balansräkningen 
Arets vinst överförs i ny balansräkning. 

§12 Behandling av motioner och styrelsens förslag. 
1. Styrelsen beviljades att ansöka om en finansiering, lån eller kontokredit genom 
Nordea med ett tak på 500 000 kr. 

2. Styrelsens förslag att från och med 2019 års säsong ta närvaro på dem som deltar 
vid arbetsdagar och i slutet på säsongen får de som uteblivit en avgift på 500 kr. 
Avslogs. 

3. Styrelsens förslag att reglera pooler, badtunnor och andra badfaciliteter med 
följande förslag: 
• Max 1 kubikmeter vatten (1000 liter) vilket 
den egna lotten bör klara att absorbera vid tömning. 
• Inga tillsatta kemikalier får användas. 
• Om poolen är av mer permanent karaktär, och närmare än 4,5 meter från 
grannes/grannars tomt, behövs grannens skriftliga medgivande och bygganmälan 
hos föreningen. 
Styrelsens förslag bifölls och beslutet blir ett tillägg till ordningsreglerna. 

4. Uppföljning från föregående årsmöte: 
Bommar till koloniområdet avslogs i enlighet med styrelsens förslag. 

5. Parkeringstillstånd/permanenta och tillfälliga 
Styrelsens förslag att 2 fasta och från och med denna säsong endast 1 tillfälligt 
tillstånd ska ingå per lott. Behöver man fler än ett tillfälligt ska det gå att få mot en 
avgift på 850kr per tillstånd och säsong. 
Tidigare utfärdade tillstånd upphör att gälla den 1 juni 2019. 
Förslaget bifölls. 
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§13 Fastställande av arvoden till styrelsen samt till revisorer.
Styrelsens förslag om oförände arvoden samt gränsen 1,5 inkomstbasbelopp antogs.

§14 Fastställande av budget och avgifter för 2016.
Årsmötet antog styrelsens förslag om oförändrade avgifter och en investeringsbudget
om 500.000kr.

§15 A) Val av kassör på två år.
Pelle Strand, Glia 82 valdes till kassör i två år.
B) Val av två ledamöter på två år.
Helena Elmborn, Glia 43 Ledamot och Maria Castelius, Riksby 236 Ledamot, valdes
på två år.

§16 A) Val av 2 st. revisorer på ett år.
Bengt Karlgren, Glia 044 och Joakim Schlegel, Riksby 672A och valdes på ett år.
B) Val av 2 st. revisorssuppleanter på ett år.
Gert Ackered, Riksby och Albert Mood, Glia valdes på ett år.

§17 Val av tre ledamöter till valberedningen på ett år.
Göran Syk, Lillsjön 007, Björn Hedman Glia 157 och Tommy Ståhl, Riksby, 680
valdes.

§18 Övriga ärenden. Inga beslut får tas under denna punkt endast
upplysningar. Ärenden som kräver beslut som skall föregås av motion i
enlighet med §4.5 i stadgarna.
1."Lillstugan" i Lillsjön.
Styrelsen kollar om uthyrning av stugan är förenlig med den försäkring i Folksam som
föreningen har och om i så fall det går att ansluta el till stugan.
2. Albert Mood informerade om elsäkerhet.
3. Ordförande Camilla Brindeberg informerade om eventuell inspelning av en ny TV
serie om Iris koloniträdgårdsförening.

19 Årsmötet avslutades 

Protokollförare Justeras 

Per Asplund Linda Eriksson 


