
Protokoll vid årsmöte per capsulam Delsjöns koloniförening 2022-02-21

Plats: Virginsgatan 28A
Tidpunkt: kl. 18.00-19.00
Närvarande: Annis Juhlin Duran, Björn Tenghag, Claes Anneling, Eva Falk, Eva-Marie
Mendahl, Göran Sandberg, Hans Wramsby och Maria Lundgren (samt 68 inkomna
röster/röstberättigade fördelade på 64 e-post-röster och 4 brevpost-röster.)

§1 Mötets öppnande.
Eva Falk hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§2 Parentation
Flyttas till sommarmötet.

§3 Fastställande av röstlängd och dagordning
Röstlängd fastställs: totalt 68 röstberättigade medlemmar är representerade, i form av 68
e-post-röster och 4 brevpost-röster. Dagordningen fastställs.

§4 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Beslutades att med röstsiffrorna 67 ja-röster 1 st nej-röst fastställa att kallelse skett i behörig
ordning.

§5 Av valberedningen vald till mötesordförande: Claes Anneling

§6 Av valberedningen vald till protokollförare: Hans Wramsby

§7 Av valberedningen vald till justerare: Annis Juhlin Duran och Björn Tenghag (ersättare
för Erik Risberg som inte kunde närvara pga sjukdom).

§8 Av valberedningen vald till rösträknare: Annis Juhlin Duran och Björn Tenghag
(ersättare för Erik Risberg som inte kunde närvara pga sjukdom).

§9 Styrelsens förvaltningsberättelse
Beslutades att med 68 ja-röster godkänna styrelsens förvaltningsberättelse.

§10 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse godkänns och läggs till handlingarna.

§11 Fastställande av balansräkning och resultaträkning
Beslutades att med röstsiffrorna 68 ja-röster fastställa 2021 års balans- och resultaträkning. 

§12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslutades att med 68 ja-röster bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2021. 
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§13 Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkningen
Beslutades att med 68 ja-röster godkänna att årets överskott 48.628 kr balanseras i ny
räkning.

§14 Behandling av motioner och förslag
Beslutades att med röstsiffrorna  66 ja-röster och 2 nej-röster bifalla motion 1.

§15 Fastställande av ordningsföreskrifter enligt § 5.5
Beslutades att med 68 ja-röster godkänna föreslagna ändringar i ordningsföreskrifter.

§16 Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter (ett prisbasbelopp),
revisorer och övriga befattningshavare inom föreningen
Beslutades att med 68 ja-röster godkänna oförändrade arvoden till styrelseledamöter och
övriga förtroendevalda, förutom uppräkning av överenskomna prisbasbeloppet till styrelsen.

§17 Fastställande av budget och avgifter.
Beslutades att med röstsiffrorna 68  ja-röster fastställa styrelsens förslag av budget och
avgifter för 2022

§18 Val av föreningens styrelseledamöter enligt § 6.1–6.3. Enligt valberedningens förslag
a. Val av ordförande, 1 år

Beslutades att med 68 ja-röster välja Maria Lundgren till ordförande på 1 år
b. Val av kassör, 2 år

Beslutades att med 68 ja-röster välja Göran Sandberg till kassör på 2 år.
c. Val av 3 styrelseledamöter, 2 år

Beslutades att med 68 ja-röster välja  Eva-Lena Lindgren, Eva-Marie
Mendahl och Leo Ljung till styrelseledamöter på 2 år. ( En av nuvarande
ledamöter, Ulf Bornstein, har på egen begäran valt att avgå efter tolv i år
styrelsen).

§19 Val av 1 revisor och 1 revisorssuppleant
a. Val av revisor, 2 år

Beslutades att med 68 ja-röster välja Birgitta Åström till revisor på 2 år.
b. Val av revisorsuppleant, 1 år

Beslutades att med 68 ja-röster välja Björn Vinberg till revisorssuppleant på 1
år.
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§20 Val av ombud och övriga val.
Beslutades att med 68 ja-röster välja Erik Risberg, Göran Huseby och Ulla-Britt Bergström
till områdesansvariga på 1 år.
Beslutades att med 68 ja-röster välja Jessica Aitman till byggansvarig på 1 år.
Beslutades att med 68 ja-röster välja Mikael Hasteus till studieombud på 1 år.
Beslutades att med 68 ja-röster välja Jessica Vahna, Mats Berth, Per Hörberg, Tommy
Nyberg, Ulf Widholm och Ulrika Hedberg till Pub/Fest-kommitté på 1år.
Beslutades att med 68 ja-röster välja Henrik Aitman och Ingrid Westerfors ansvarig för
Barnaktiviteter på 1 år.
Beslutades att med 68 ja-röster välja Barbro Ascher Johansson (sammankallande), Christina
Oscarsson, Magnus Andersson, Majken Alexandersson och Pia Jacobsson till
Midsommarkommittén på 1 år.
Beslutades att med 68 ja-röster välja Berit Olsson till Husvärd på 1 år.

§21 Val av valberedning, 1 år
Beslutades att med 68 ja-röster välja sittande valberedning förutom Göran Sandberg.

§22 Mötets avslutning.
Årsmötets ordförande Claes Anneling förklarar årsmötet avslutat.

Vid protokollet                                                                               Årsmötesordförande

Hans Wramsby Claes Anneling

Justerare                                                                                            Justerare

Annis Juhlin Duran Björn Tenghag
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