Protokoll fört vid årsmötet i koloniföreningen Brytstugan 2017

Plats: Ringstorps Fritidsgård, DHS lokaler.
Tid: 25 februari kl 10.
Antal närvarande: 51 röstberättigade kolonister.
1. Mötets öppnande
Ordförande Gun Bjelkholm öppnade årsmötet och hälsade de närvarande välkomna.
2. Godkännande av kallelse
Kallelsen skickades ut till samtliga kolonister i god tid, vilket också godkändes.
3. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
4. Val av ordförande att leda dagens förhandling samt sekreterare vid årsmötet.
Styrelsen föreslog Chatarina Madum Tublén som ordförande och Walle Holmberg som
sekreterare. Mötet godkände förslagen.
5. Val av justerare och rösträknare.
Till justerare och rösträknare valdes Eva Åkesson och Leif Ekblad.
6. Föredragande av verksamhetsberättelsen
Ordföranden gick genom verksamhetsberättelsen, vilken godkändes av årsmötet och därmed
lades till handlingarna.
7. Ekonomiska berättelsen samt revisorernas utlåtande
Ekonomiska berättelsen genomgicks och godkändes. Revisorn Gunilla Gannden Axelsson
läste revisionsberättelsen, vilken godkändes av årsmötet.
8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verksamheten 2016
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
9. Förslag till budget 2017
Den föreslagna budgeten genomgicks och godkändes av årsmötet.
10. Beslut om budget 2017
Årsmötet beslöt att godkänna budgeten.

11. Val
a. Ordinarie ledamot: Gun Bjelkholm - omval på två år.
b. Ordinarie ledamot: Chatarina Madum Tublén - omval på två år.
c. Ordinarie ledamot: Marianne Sjåstad - omval på två år.
d. Suppleant: Morgan Ahlgren - omval på ett år.
e. Suppleant. Maria Karlsson - omval på ett år.
f. Revisorer på ett år: Eldana Selmanovic och Gunilla Gannden Axelsson.
Suppleant: Helene Boström.
12. BDT-anläggningar
Enligt strikta order från kommunens miljöförvaltning får inte styrelsen rekommendera lösning
på vilken BDT-anläggning respektive
kolonist föredrar att välja.
Senast den 30/4 vill styrelsen ha besked om vilken typ av BDTlösning respektive kolonist väljer. Dessa sammanställs sedan
och ansökan skickas till miljöförvaltningen.
Maria Karlsson från styrelsen och Torsten Nilsson från miljöförvaltningen ställer gärna upp o
ch informerar och svarar på frågor
vad det gäller BDT.
13. Inkomna motioner
Togs beslut om att ändra tiderna vid uthyrning av klubbstugan Med röstsiffrorna 483 beslöts att tiderna utökas till kl 23
måndag-torsdag och till kl 01.00 fredag och lördag.
14. Ordet fritt
Det behöver röjas i dungen vid dammen. Det kommer att göras vid pysseldagar den 16 och 17
april. Alla är välkomna att hjälpa
till. Förtäring utlovas.
Gångarna kommer att harvas upp innan säsongen.
Årsmötet enades om att framföra ett tack till dem som sköter och städar toaletterna.
15. Mötets avslutande
Mötesordförande Chatarina Madum Tublén tackade för visat intresse och förklarade årsmötet
avslutat.
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