Välkomna

Tisdag
3 mars

KALLELSE TILL

ÅRSMÖTE!
Styrelsen hälsar alla medlemmar
välkomna till årsmöte 2020-03-03
Missionskyrkan, Drottninggatan 22 i Linköping

26

Missionskyrkan
Drottninggatan
Linköping

Årsmötet
startar

Kompletta
årsmöteshandlingar!

19.00

Registrering
17.00 - 18.45

LINKÖPINGS
KOLONITRÄDGÅRDAR

Box 6030
580 06 Linköping

www.kolonisten.se
2020

Väl mött önskar styrelsen!

Förslag på dagordning vid årsmötet 2020‐03‐03
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Val av mötesordförande.
4. Val av protokollförare.
5. Val av fyra justerare.
6. Val av fyra rösträknare.
7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse.
9. Revisorernas berättelse.
10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Behandling av styrelsens förslag och medlemmarnas motioner.
13. Beslut om ersättning till den nya styrelsen och revisionen.
14. Fastställande av budget och avgifter.
15. Val av kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter.
16. Val av revisorer och suppleanter enligt §7.2.
17. Val av representanter och ombud.
18. Val av valberedning.
19. Övriga ärenden.
20. Mötets avslutande.

Årsmöteshandlingar finns på webbplatsen www.kolonisten.se och i
receptionen på Fontänen, västra vägen 32 från måndag 10/2. Ta del
av 33 motioner och årets berättelse av verksamheten 2019.

Linköpings Koloniträdgårdars Verksamhetsberättelse 2019
Inledning
Linköpings koloniträdgårdar är en ideell förening som bildades redan 1908.
Linköpings koloniträdgårdar består av fyra koloniområden: Emmalund, Ullevi,
Valla och Ådala. Medlemsantalet 31 december 2019 var 1128 medlemmar.
Linköpings koloniträdgårdar är en allmännyttig ideell förening som har att:
•

verka för ökat samarbete mellan medlemmar och ökat intresse för
kolonirörelsen samt att i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata
medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister

•

upplåta den arrenderade marken till föreningens medlemmar för att brukas
av dem för koloniträdgårdsverksamhet

•

ansvara för skötsel och underhåll av den mark som föreningen arrenderar

Föreningen är medlem i Koloniträdgårdsförbundet och ingår i Östgötaregionen
som består av till Koloniträdgårdsförbundet anslutna koloniföreningar i
Östergötland.
Styrelsen under 2019
Patrik Flisbäck
Örjan Roos
Åsa Andersson
Karoline Edoff
Eva Westerlund
Riad Salem
Samir Barsom
Carina Boberg Lürén
Benjamin Mammo
Roger Carlsson
Humlan Svensson
Anette Ingvarsson
Terese Johansson
Gun-Britt Lambert
Per Kustvik

Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Vice Ordförande
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Vice Kassör
Sekreterare
Suppleant
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Ådala
Emmalund
Emmalund
Emmalund
Emmalund
Ullevi
Ullevi
Ullevi
Ullevi
Valla
Valla
Valla
Ådala
Ådala
Ådala

Avgick 13/6–2019
Fyllnadsval 26/9–2019

2019 var det hela 10 platser i styrelsen som tillsattes med nya personer. Detta påverkade
naturligtvis den tid det tog för alla att sätta sig in i och att komma igång med verksamheten på
säsongen.
Några av de saker som styrelsen har genomfört under året:
• Infört kortbetalning för tjänster och produkter och med detta avslutat all
kontanthantering i föreningen.
• Infört ett gemensamt telefonsystem för alla områden, personal och kontoret.
• Slutbesiktning av garaget på Valla är gjord utan anmärkning.
• Öppnat en dialog med Tekniska Verken avseende föreningens avtal.
• Genomfört en stor upphandling avseende Biokuber för kompostering på egna lotter.
• Bytt till ett modernt och tillgängligt administrationsverktyg i form av SPCS e-ekonomi.

Linköpings Koloniträdgårdars Verksamhetsberättelse 2019
Personal
Föreningen har under sommarsäsongen haft personal som arbetat med skötsel av
gemensamma ytor och funktioner på alla områden för både kolonisterna och
föreningens bästa. Personalen har under året kunnat, mot en låg avgift per timme,
hjälpa enskilda kolonister med trädgårdssysslor.
• Elisabeth Naess
Trädgårdsmästare Anställd 80%
• Salam Zara Hanna
Parkarbetare
Anställd 100%
Information
Under året har informationen till medlemmarna bestått av:
• Nyhetsbrev på områdena några dagar efter varje styrelsemöte.
• Webbplatsen har under året varit mycket välbesökt, över 91 000 besök.
• Det forum som startades 2018 har under höstens tillfälligt stängts ned.
• På vår Facebook sida har vi 365 personer som gillat oss. I detta flöde
presenterar vi främst sociala aktiviteter, bilder, filmer och länktips.
Motioner
Styrelsen har efter årsmötet i mars månad arbetat med de stadgeförslag och beslut
som medlemmarna beslutat om.
• Medlemskapet i förbundet; hur ett utträde skulle genomföras*.
• Styrelsens förslag på nya stadgar och arbetssätt för föreningen*.
• Uppdelning av budget för varje område; styrelsen har efter bästa förmåga genomfört
beslutet om denna fördelning enligt motionen.
• Omvandling av gräsytor på Ullevi; vi har tyvärr inte kunnat slutföra detta under året.
• Utbildning för förtroendevalda; detta har inte hunnits med, men planerats för.
* - Dessa avgjordes vid ett extra årsmöte i september och då beslutades det att föreningen ska fortsätta
som medlemmar i förbundet och att de nuvarande stadgarna är de som föreningen ska följa/arbeta efter.

Slutord
Styrelsen tackar för det visade förtroendet som visats oss under året av våra
medlemmar vid personliga möten, digitala brev och telefonsamtal.
Vi har under året haft ett bra samarbete med Linköpings Kommun och andra
samarbetspartners.
Vi avslutar året med ett tänkvärt citat från en av alla våra kolonister
”Ni vill väl och är på rätt väg med föreningen – men ni har kanske lite bråttom”.
Linköping februari 2020
_______________ ________________
Patrik Flisbäck
Örjan Roos

________________
Åsa Andersson

________________
Karolin Edoff

_______________ ________________
Riad Salem
Samir Barsom

________________
Roger Carlsson

________________
Humlan Svensson

_______________ ________________
Terese Johansson Gun-Britt Lambert

Verksamhetsberättelse Emmalund 2019
Under 2019 har styrelseledamöterna både ordinarie och suppleant på Emmalund som alla blev
nyvalda in i styrelsen med hjälp av sin grupp på området arbetat med att få ökad kunskap och
insyn i Emmalunds arbete, samt påbörjat dokumentation vad och när saker sker, vem som gör
vad under året samt fått en ökad insyn av områdets ekonomi (in och utgifter.)
5% av våra kolonilotter har bytt arrendatorer under verksamhetsåret.
Vinter 2018 fick vi problem med elen till expeditionen. Den var för svag in och säkringar
gick. El ledningen byttes ut vintern 2018 men pga kärlen lades den ovan jord. När kärlen
släppte våren 2019 grävdes den ner i gatan.
Utöver ovan arbete har vi under 2019




Renoverat samtliga ytterdörrar förutom den på expeditionen (17st) med både nytt och
begagnat virke
En del panel har bytts ut på tombolahuset nere vid ån, lite målning men inga större
åthävor.
På parkeringen vid expeditionen har vi pågående arbete för utökning av P platser inkl
MC P-platser. Vi räknar med ca 8-10 nya bilplatser som kommer iordningsställs
under 2020.

.
Fritidsföreningen har som tidigare år genomfört flertalet uppskattade aktiviteter under
säsongen. De har också arbetat mycket med att skapa ett än mer varierat utbud för att nå än
fler av oss kolonister. Tack för ert engagemang!

Verksamhetsberättelse 2019
Valla koloniområde
Områdets styrelserepresentanter har varit följande:
Annette Ingvarsson
Humlan Svensson
Roger Carlsson
Områdesmöten
Under verksamhetsåret har vi haft två områdesmöten har hållits (19 maj samt 18 augusti).
Utöver områdesmötena har vi även haft ett kompostmöte den 18 augusti.
Kompost
Komposterna stängdes permanent den 30 juli pga Länsstyrelsens beslut angående
potatiskräftssmittan. Varje kolonist måste hädanefter kompostera grönavfall och allt som är under
jord på sin egen kolonilott. Efter kompoststängningen har riskomposterna varit öppna under två
helger (21‐22 september och 19‐20 oktober).
Föreningshuset
Ett antal frivilliga kolonister har gjort en utvändig målning och renovering av föreningshuset. En dörr
har sågats upp i väggen mot tomten bakom för att förbereda en ny rekreationsyta. Räcket kring
dansbanan är utbytt då det gamla var trasigt. Bänkarna utanför föreningshuset är renoverade –
brädorna bytta och stommen ommålad.
Expeditionen
Områdesrepresentanterna har under året haft expeditionen i Föreningshuset då den tidigare
expeditionen inte går att använda pga underhållsbrist. Expeditionen har varit öppen från den 18 april
tom den 10 oktober mellan kl. 18‐19.30. Påbörjat rensning av den tidigare expeditionen och delar av
det material som funnits där har flyttats till Föreningshuset.
Vinterförråd/Garage
Garaget har fått en garageport samt blivit målat.
Området
Kolonistuga på föreningens lott närmst föreningshuset har rivits.
Två områdesinspektioner har gjorts, en i juni och en i augusti.
Områdesrepresentanterna har tillsammans med frivilliga kolonister och säsongspersonalen deltagit i
påsättning och avstängning av områdets vatten. Påsättning av vattnet skedde den 23 april och
stängdes av den 14 oktober. I och med vattenavstängningen stängdes också områdets toaletter
(förutom vintertoaletten) och dusch.
Bilbommen öppnades den 15 april och stängdes den 31 oktober.
Containrarna öppnades 15 april och stängdes 21 oktober.
Rör på grind 3 utbytt.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅDALA KOLONIOMRÅDE 2019

En områdesgrupp bestående av Per Kustvik, Therese Johansson och Gun‐Britt Lambert utsågs att
ansvara för expeditionen samt att vara kontaktpersoner för områdets medlemmar.
Under våren 2019 hölls ett välbesökt områdesmöte, där förutom områdesgruppen även ordförande,
kassör och sekreterare deltog.
En städdag genomfördes under våren, där det efteråt bjöds på grillat och kaffe.
Sju stycken kolonilotter bytte ägare under säsongen.
Under säsongen har det inträffat ett par incidenter med inbrott i stugor. Ingen större skadegörelse
har dock skett. Närmaste grannar har sedan gemensamt hjälpts åt med grannsamverkan för att
förhindra ytterligare inbrott.
Förutom löpande underhåll kan nämnas att badbryggorna har renoverats, bortre servicehus har
utrustats med nya toalettstolar, p‐skyltar har satts upp och det har genomförts större
dräneringsarbeten på vissa vägar och tomter.
Efterfrågan på tjänster utförda av personal har ökat under säsongen.
Många medlemmar har synpunkter på vägbulorna och placeringen av dem. Det har observerats att
en del medlemmar tom egenhändigt lyfter och flyttar på dem. Områdesgruppen har därför tagit med
i kommande verksamhetsplan att köpa in och placera ut blomlådor i stället för vägbulor.
Under säsongen såldes 600 burkar honung från våra fyra bisamhällen.

Linköpings Koloniträdgårdar
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Balansräkning

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31
Avser perioden: 2019-01-01 - 2019-12-31
Vid
periodens
början

Förändring

Vid
periodens
slut

62 151,00

0,00

62 151,00

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
1112 Föreningshus Ådala
1115
1116
1117
1119
1121

Kolonihus
Förråd Ådala
Släpkärra
Ack nedskrivn byggnader föreningshus
Kolonihus Valla

25
71
43
-45
16

000,00
647,00
750,00
710,20
000,00

0,00
0,00
0,00
-16 440,80
0,00

158 763,00

88 881,00

247 644,00

331 600,80

72 440,20

404 041,00

0,00
0,00

58 125,00
-58 125,00

58 125,00
-58 125,00

0,00

0,00

0,00

1221 Ack avskrivning kolonihus Valla
1226 Ack Avskrivningar kolonihus
1228 Ack nedskrivn släpkärra

-16 000,00
-25 000,00
-30 625,00

0,00
0,00
-13 125,00

-16 000,00
-25 000,00
-43 750,00

1229 Ack avskrivn förråd Ådala
1238 Ack avskrivning vinterförråd Valla

-65 507,00
-33 075,00

-6 140,00
-31 069,00

-71 647,00
-64 144,00

1138 Vinterförråd Valla

Maskiner och andra tekniska anläggningar
1211 Hjullastare Kramer 5035 år 2015
1218 Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar

25
71
43
-62
16

000,00
647,00
750,00
151,00
000,00

Inventarier, verktyg och installationer

1239 Ack Avskrivningar föreningshus Ådala

-10 960,00

10 960,00

0,00

-181 167,00

-39 374,00

-220 541,00

Summa anläggningstillgångar

150 433,80

33 066,20

183 500,00

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter
1492 Inlösen Kolonistuga

0,00

120 000,00

120 000,00

40 044,00
1 600,00

-35 709,00
-1 600,00

4 335,00
0,00

41 644,00

-37 309,00

4 335,00

61 905,00

-61 901,00

4,00

Finansiella anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
1510 Kundfordringar
1518 Ej reskontraförda kundfordringar

Övriga fordringar
1630 Avräkning skatter & avgifter
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Visma eEkonomi
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Balansräkning
Vid
periodens
början
5 475,00

Förändring
-5 475,00

Vid
periodens
slut
0,00

21 250,11

-21 250,11

0,00

26 725,11

-26 725,11

0,00

4 058,50
917 632,79

-4 058,50
-874 353,62

0,00
43 279,17

0,00
0,00

791 954,08
10 222,25

791 954,08
10 222,25

921 691,29

-76 235,79

845 455,50

1 051 965,40

-82 170,90

969 794,50

1 202 399,20

-49 104,70

1 153 294,50

568 695,10

-568 695,10

0,00

-998 745,72

330 253,22

-668 492,50

-243 916,88

238 441,88

-5 475,00

-673 967,50

0,00

-673 967,50

Obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver

0,00

0,00

0,00

Avsättningar
Summa avsättningar

0,00

0,00

0,00

Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

0,00

0,00

0,00

975,81
152,82
913,35
689,63

0,00
0,00
0,00
0,00

-346 731,61

346 731,61

0,00

-12 147,00
-48 636,00

7 794,00
48 636,00

-4 353,00
0,00

1700 Interimsfodringar
1710 Första förhöjda leasingavgiften

Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank
1910 Kassa Emmalund
1920 PlusGiro
1931 Handelsbanken transaktionskonto
1940 Honung Ådala

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
2019 Redovisat resultat
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
2090 Eget kapital
Årets resultat
2099 Redovisad resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
2425 Valla Tillgodo Repr.underhåll 2017
2426 Ullevi Tillgodo Repr.underhåll 2017
2427 Ådala Tillgodo Repr.underhåll 2017
2428 Emmalund Tillgodo Repr.underhåll 2017

-209
-77
-11
-47

Leverantörsskulder
2440 Leverantörsskulder
2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder

975,81
152,82
913,35
689,63

209
77
11
47

Visma eEkonomi
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Balansräkning
Vid
periodens
början
-60 783,00

Övriga skulder
2710 Personalskatt
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter
2890 Övr kortfri skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2900 Uppl kost o förutbet intäkter
2910
2920
2921
2941
2944

Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna arb.avgift semesterlön
Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter
Ber uppl särsk lönesk pens ko

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
BERÄKNAT RESULTAT

Förändring
56 430,00

Vid
periodens
slut
-4 353,00

-30 127,00

-1 302,00

-31 429,00

0,00
0,00

-54 219,54
-10 000,00

-54 219,54
-10 000,00

-30 127,00

-65 521,54

-95 648,54

-46 211,00

-46 789,00

-93 000,00

0,00
-9 566,05
-3 232,99
-31 780,05
0,00

-13
9
3
-3
-4

997,00
566,05
232,99
722,95
624,00

-13 997,00
0,00
0,00
-35 503,00
-4 624,00

-90 790,09

-56 333,91

-147 124,00

-528 431,70

281 306,16

-247 125,54

-1 202 399,20

281 306,16

-921 093,04

0,00

232 201,46

232 201,46

Visma eEkonomi
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Resultaträkning 2019
Utfall 2019
Intäkter
Föregående års resultat
Försäljning uthyrning
Personalarbeten
Arrenden
Medlemsavgifter
Inträdesavgifter
Ej budgeterade intäkter
Summa
Driftkostnader
El
Vatten
Avfall
Inköp tjänster
Underhåll
Maskinkostnader
Reperationer
Investeringar
Ej budgeterade kostnader

Förvaltningskostnader
Arrendet till kommunen
Medlemsavgift till förbundet
Försäkringar
Ej budgeterade kostnader

Administrationkostnader
Administration
Inköp administrationstjänster
Årsmöte/medlemsmöte

Personal/ Förtroendevalda
Personalkostnader
Styrelsekostnader

Totala intäkter
Totalakostnader
Avskrivningar
Resultat från finansiella poster
Resultat

0,00 kr
189 465,00 kr
22 759,50 kr
2 637 688,71 kr
315 404,34 kr
21 000,00 kr
223,06 kr
3 186 540,61 kr

Budget 2019

93 200,00 kr
13 000,00 kr
2 525 000,00 kr
380 000,00 kr
25 000,00 kr
0,00 kr
3 036 200,00 kr

Utfall 2018

107 250,00 kr
17 068,00 kr
2 524 031,00 kr
382 120,00 kr
28 201,00 kr
55 691,21 kr
3 114 361,21 kr

Summa

‐86 390,00 kr
‐75 000,00 kr
‐72 893,00 kr
‐277 004,00 kr
‐310 000,00 kr
‐415 840,00 kr
‐155 779,15 kr
‐165 000,00 kr
‐166 104,03 kr
‐254 488,00 kr
‐270 000,00 kr
‐268 301,00 kr
‐116 389,58 kr
‐45 000,00 kr
‐81 248,25 kr
‐325 500,00 kr
‐339 696,49 kr
295 320,56 kr
‐74 171,11 kr
‐75 000,00 kr
‐207 389,33 kr
‐253 038,00 kr
‐25 000,00 kr
‐66 392,00 kr
‐52 503,51 kr
‐25 000,00 kr
‐20 492,95 kr
‐9 008,00 kr
0,00 kr
‐50 519,84 kr
‐983 450,79 kr ‐1 315 500,00 kr ‐1 688 876,89 kr

5
Summa

‐90 276,00 kr
‐243 165,00 kr
‐21 895,00 kr
‐125 973,00 kr
‐481 309,00 kr

‐85 000,00 kr
‐380 000,00 kr
‐23 000,00 kr
0,00 kr
‐488 000,00 kr

‐82 604,00 kr
‐307 650,00 kr
‐25 090,50 kr
‐12 921,00 kr
‐428 265,50 kr

6
7
8
Summa

‐114 964,54 kr
‐231 617,00 kr
‐113 147,30 kr
‐459 728,84 kr

‐70 500,00 kr
‐130 000,00 kr
‐79 000,00 kr
‐279 500,00 kr

‐96 661,51 kr
‐97 519,00 kr
‐63 730,21 kr
‐257 910,72 kr

9
10
Summa

‐680 117,71 kr
‐232 723,01 kr
‐912 840,72 kr

‐797 100,00 kr
‐145 000,00 kr
‐942 100,00 kr

‐649 503,26 kr
‐132 745,82 kr
‐782 249,08 kr

1
2
3
4

3 186 540,61 kr 3 036 200,00 kr 3 114 361,21 kr
‐2 837 329,35 kr ‐3 025 100,00 kr ‐3 157 302,19 kr
‐113 939,80 kr
‐3 070,00 kr
232 201,46 kr

11 100,00 kr

‐42 940,98 kr

1 Då mer material har sålts har mer material köpts in.
2 Återfört värde som tidigare legat som skuld till områdena.
3 Alla typer av reparationer (inkl alla områden) som förut lades på underhållskontot.
4 Inköp av bikupor och material till detta.
5 Det har funnits obetalda fakturor under många år som nu är tagna som konstaterade kundförluster.
6 Det anskaffades utrustning för att kunna ta bort kontanthanteringen i föreningen.
7 Administratörsposten blev inte tillsatt under året vilket gjort att man köpt in mer redovisningstjänst.
8 Budget är lagt för ett årsmöte men pga antagna motioner blev det ett extra möte.
9 Administratörsposten blev inte tillsatt under året vilket gjort att man köpt in mer redovisningstjänst.
10 Två prisbasbelopp är bokade mot 2019 men betalas ut 2020, Styrelsen har haft 266 möten under året.

Styrelsens förslag
Medlemsavgift
I samband med föreningens resonemang med förbundet om förbundsavgiften, kom frågan upp hur vår
medlemsavgift ser ut. Förbundet var frågande till att vi saknar sådan i dagsläget. Tanken med en lokal
medlemsavgift är att medlemmarna betalar in en årlig summa som betalar gemensamma kostnader så
som, administration, föreningsmöten samt föreningens medlemsavgifter (t.ex. till
Koloniträdgårdsförbundet).
Styrelsens förslag:
Att årsmötet beslutar om att införa en medlemsavgift till Linköpings Koloniträdgårdar.
Att årsmötet beslutar om en medlemsavgift för 2021 på 500kr/medlem.

Arrendejustering
Efter antagande av motion nr 4 (vid årsmöte 190326) kan styrelsen tydligare se utfallen på de olika
områdena och stärka styrelsen i sitt ekonomiska arbete.
Vid budgetarbetet inför 2020 såg styrelsen snabbt att det är en ansträngd ekonomi på tre av våra fyra
områden. Styrelsen föreslog med anledning av detta en extra utanordning om 300kr/medlem för 2020.
Medlemmarna beslutade vid det extra årsmötet (sep 2019) enligt styrelsens förslag.
För att bibehålla driften och underhållet av våra områden, samt kunna påbörja investeringar med
kommande förbättringar på våra områden 2021 föreslår styrelsen att årsmötet beslutar enligt
styrelsens förslag.
Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om följande arrendejustering från 2021.
Emmalund
1,5kr/kvm/år
Valla
0 kr/kvm/år
Ullevi
2,5kr/kvm/år
Ådala
1,5kr/kvm/år

Digital kommunikation
Vårt samhälle går mer och mer över till digital kommunikation med medborgare och många föreningar
följer efter med tex kallelser till årsmöten till sina medlemmar. Det finns flera fördelar med digital
distribution, den är snabbare och även mer kostnadseffektiv.
Styrelsen har inte för avsikt att ta bort breven för de som inte vill/kan ta emot elektronisk information.
Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om att jämställa digital kommunikation med analog
kommunikation.
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Motion 1.

DELNING
Bakgrund
Delning av Linköpings Koloniträdgårdar. Tidigare förslag avvisades. Föreslår nu att vi på
Ådala o Emmalund drar oss ur Linköpings Koloniträdgårdar och bildar en egen förening. Valla
o Ullevi blir kvar i föreningen. Ådala och Emmalund bildar en ny förening.
Motivering
Föreningen är för stor i dag. Vi har svårt att fatta beslut. Ådala-Emmalund skulle bli mindre
och mer hanterbart. Mer attraktivt för medlemmarna, fler som kan tänka sig att bidraga med
egen insats o s v
Bedömning
Genomförbart
Förslag till beslut/Yrkande
- att begära utträde ur Linköpings Koloniträdgårdar
- att besluta om delning av vår gemensamma ekonomi
- att besluta om delning av inventarier
- att bilda en egen Koloniförening
Ditt namn
Inger Andersson

Styrelsens svar:
Sittande styrelse anser att styrelsen företräder medlem och kan då ej ta ställning före
medlem i frågan då frågan avhandlar föreningens upphörande/delning.
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Motion 2.

Delning av Förening
Bakgrund
Då föreningen i dag är stor med många medlemmar och även splittrad geografiskt över
Linköping. Därför så anser jag att en delning av föreningen vore det bästa.
Motivering
Det är i dag svårt för de förtroendevalda att arbeta på ett effektivt och tidsnålt sätt över
föreningens områden. Det blir då gärna favoriseringar av de områden som kanske inte
behöver mest ledning och styrning. Jag förstår att det finns en rädsla bland medlemmar att
vi blir svagare som förening om vi delar upp oss dels mot Kommunen och dels mot andra
intressenter, det borde dock kunna lösas med avtalssamarbete mellan de nya
föreningarna.Budgeten är redan delad som ett förberedande på att dela vår förening, så den
delen blir väldigt enkel.
Bedömning
Behovet är ganska klart med att det inte går att få så många att intressera sig för att arbeta
med en så stor förening som vi nu har då många av de frågor som tas upp inte påverkar dem
direkt själva på sina egna områden. Om man då minimerar det geografiskt så blir frågorna
mer lokala och därav kan vi få fler att intressera sig för arbetet i föreningen. Det kommer då
också att vara lättare för medlemmarna att granska föreningens pågående arbete.
Förslag till beslut/Yrkande
Jag yrkar därför på att föreningen ska delas med inriktning på att Valla och Ullevi går
samman. Att detta arbete påbörjas skyndsamt enligt Stadgar § 10 Upplösning § 10.1 Beslut
om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande årsmöten, varav det
ena skall vara ett ordinarie.
Ditt namn
Anders Trygg

Styrelsens svar:
Sittande styrelse anser att styrelsen företräder medlem och kan då ej ta ställning före
medlem i frågan då frågan avhandlar föreningens upphörande/delning.
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Motion 3.

Delning av LKT i flera mindre föreningar
Bakgrund
Linköpings koloniträdgårdar är en stor förening vad gäller antalet medlemmar och finns
dessutom geografiskt på fyra platser.
Motivering
Rekrytering av förtroendevalda skulle underlättas av att dela föreningen i mindre föreningar.
Intresset för att ställa upp som förtroendevald skulle öka om styrelsearbetet är mer lokalt
förankrat. Medlemmarnas delaktighet skulle sannolikt öka i en mindre förening.
Bedömning
Att upplösa LKT och skapa mindre föreningar skulle leda till större engagemang och öka
förutsättningarna att rekrytera förtroendevalda. De nya föreningarna kan samarbeta vad
gäller avtal med kommunen och leverantörer av el, vatten och sophämtning.
Förslag till beslut/Yrkande
Jag yrkar på att upplösa föreningen och starta upp mindre föreningar. För att så ska kunna
ske tillsätts en grupp som med stöd från Koloniträdgårdsförbundet tar fram förslag på hur
upplösning och nybildning ska gå till.
Ditt namn
Ann Bonair

Styrelsens svar:
Sittande styrelse anser att styrelsen företräder medlem och kan då ej ta ställning före
medlem i frågan då frågan avhandlar föreningens upphörande/delning.
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Motion 4.

Motion angående Kontroll av ved/träeldning inne i våra kolonistugor
Med tanke på det antal kolonistugor i Ullevi, men även i Valla, som har eldning
inne i stugorna, är vi oroliga för dels brandrisk men även att många mår dåligt
av den rök som uppstår vid eldningen.
Trots tillsägelser från både boende och områdesrepresentanter sker inget. Den
förklaring som vi har fått, till eldningen, är dels att kunna baka bröd och koka
thevatten. Men även för att kunna hålla värme inne i stugan, för att ex kunna
umgås och spela kort.
Vi kan inte förstå varför man sitter i stugan när det är så kallt att man måste elda
och ifrågasätter också om det inte finns andra möjligheter till att klara av sina
köksgöromål. Varför inte baka hemma, ta med sig termos med varmt vatten eller
ännu bättre, använda spritkök?
Därför yrkar vi att stämman beslutar:
- Att gå igenom båda områdena och fota de som har skorstenar
- Att kontrollera om husägarna har varit i kontakt med Sotningsväsendet
och med sitt försäkringsbolag
- Att informera alla husägarna (som eldar) om konsekvenserna av att ha
eldning inomhus
- Att uppdatera alla husägare (som eldar) om det förbud som finns i våra
stadgar – om eldningsförbud
- Att ta kontakt med Räddningstjänsten för ett mer formellt möte med båda
områdena om varför det finns ett eldningsförbud
ULLEVI
Carina Boberg Lürén Birgitta och Ingemar Nilsson
Monica Svärd Marita Caesar
Pia Holma Marianne Pettersson
Viveca Volander
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VALLA
Eva och Sven-Erik Johansson

AVSLAG
Styrelsens motivering:
I föreningens ordningsregler står det följande:
- Eldning: Att elda ris, löv och grenar m m är inte tillåtet på lotten eller allmänna ytor.
- Grillning: Grilla gärna men tänk på vindriktning och visa hänsyn till grannar och omgivning.
Ved/träeldning vid grillning är absolut förbjudet.
Styrelsen bedömer att det redan finns ordningsregler för eldning. Dock kan tilläggas att
kommunen anser att det är olämpligt med vedeldning. Detta gör att styrelsen hävdar att
våra ordningsregler gäller vedeldning i allmänhet – oavsett om det är inomhus eller
utomhus.

För mer information om kommunens regler gällande eldning finns det två sidor:
https://www.linkoping.se/bygga-bo-och-miljo/energi-och-sakerhet/vedeldning/
https://www.linkoping.se/bygga-bo-och-miljo/energi-och-sakerhet/elda-utomhus/
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Motion 5.

Administration
Bakgrund
Köpte kolonilott på Valla i april-19. Fanns inte med på röstlängderna på mötet i höstas och
har själv fått anmäla mig till Koloniförbundet för att få tidningen. Hur fungerar
administrationen eller snarare varför fungerar den inte?
Motivering
Det är år 2020 nu och ett enkelt administrativt system borde en så stor förening ha. Där ska
uppdateringar kunna ske automatiskt så att alla "listor" o d alltid är aktuella.
Bedömning
Om det finns, varför fungerar det inte?
Om det inte finns - beställ en databas som är enkel att hantera och som skall användas av
alla som har en funktion i föreningen
Förslag till beslut/Yrkande
1. Att utforma/beställa en databas efter föreningens behov
2. Att samtliga som har en funktion i föreningen skall använda databasen
Ditt namn
Brittmari Planstedt

AVSLAG
Styrelsen motivering:
1. Vi har redan ett administrationsprogram, vilket vi bytte till i våras. Det kan vara en av
orsakerna till att vissa uppgifter fallit ifrån.
2. I dagsläget är detta inte genomförbart.
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Motion 6.

Byggregler

Bakgrund
Byggnationer som inte motsvarar det som stadgarna stipulerar
Motivering
Växthus i korrugerad plast mm och överdimensionerade skärmtak.
Bedömning
Hur hanteras detta?
Förslag till beslut/Yrkande
Överlåter detta till styrelsen. Men skall vi värna kolonitraditionen och få vara kvar måste vi
nog se till att koloniområdena ser ut som just det och inte som sämre semesterbyar.
Ditt namn
Brittmari Planstedt

BESVARAS
Styrelsens motivering:
Vi har byggregler som föreningen går efter och det är medlemmarnas skyldighet att följa
dessa.
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Motion 7.

Styrelsen har fattat två märkliga beslut som på väsentliga punkter berör
föreningsmedlemmarnas
privata förhållanden och dessutom strider mot egen information om anpassning enl.
förbundets
rekommendationer gällande Dataskyddsförordningen. Personregister skall upprättas i takt
med
att medlemmar behöver göra adressändring.
Styrelsebesluten omfattar;
Nytt medlemsregister skall successivt införas och omfatta fler uppgifter än tidigare.
Motivering till varför nya personliga uppgifter skall införas saknas i beslutsunderlaget (se
§5;3 och
5:4 i protokoll från 4/6.
Registerfrågan berörs även i § 6:1 protokoll 7/5 , då i en sammanblandning av AU- och
styrelsebeslut. Sammankopplingen i beslutssammanhang mellan medlemsregister och
ekonomisystem leder till oklarhet.
Föreningens medlemsregister skall endast innehålla de uppgifter som är väsentliga för att
relevant verksamhet skall kunna bedrivas och så är det nu.
Årsmötet föreslås besluta att
upphäva styrelsebeslut enl. § 5:3 och 5:4 i protokoll från 4/6 samt
avlägsna frågan om registerinnehåll i §6:1 från protokoll 7/5
årsmötets beslut träder ikraft omedelbart
Roland Larsson
AVSLAG - BESVARAS
Styrelsens motivation:
Motionären har missförstått innehållet i protokollet. Föreningen har alltid haft ett
medlemsregister där följande uppgifter registreras: Namn, personnummer, adress,
kolonilottsnummer, telefonnummer, e-postadress.
Vid adressändring ska personnummer lämnas pga. säkerhetsskäl. Föreningen vill förhindra
att fel person gör adressändringen och att uppgifterna i föreningens medlemsregister.

Motioner till LKTs årsmöte 2020

Motion 8.
§ 2.3. MOTION OM NY STADGEPARAGRAF
Jag föreslår att denna nya paragraf om intressegrupper införs i stadgarna:
§2.3. Festkommittéer och andra intressegrupper som verkar på områdena ska vara
ekonomiskt och administrativt fristående från föreningen. Utnyttjande av föreningens
mark och egendom bör regleras genom tidsbegränsade avtal.
Motivering: En tydlig gränsdragning för vad som ingår eller inte ingår i föreningens
administrativa och ekonomiska ansvar behövs.

AVSLAG – BESVARAS
Styrelsens motivation:
Styrelsen anser inte att detta är en stadgefråga utan ser det mer som att ett policydokument
ska upprättas kring denna fråga.
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Motion 9.

§3.1d MOTION OM BORTTAGNING AV STADGEPARAGRAF
Jag föreslår att paragrafen om gratis överskrivning av kontrakt tas bort.
Motivering: Ägarbyte handlar idag om hundratusentals kronor och det är onödigt att belasta
stadgarna med en särbestämmelse om avgiftsbefrielse på några futtiga hundralappar för
eventuella enstaka arvtagares eller bodelares skull.

BIFALL
Styrelsens motivering:
Denna paragraf kan med fördel tas bort ur stadgarna då styrelsen under överskådlig dåtid ej
har använt denna paragraf de senaste 10 åren.
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Motion 10.

§3.4 & 4f. MOTION OM BORTTAGNING AV STADGEPARAGRAFERNA
Jag föreslår att paragraferna om passivt medlemskap tas bort.
Motivering: Passivt medlemskap är en förlegad företeelse som inte tillämpas och som inte
ska belasta stadgarna.

AVSLAG
Styrelsens motivering:
För att kunna ta in externa personer på förtroendeposter måste vi ha kvar paragrafen om
passivt medlemskap.
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Motion 11.

§4e. MOTION OM ÄNDRING AV STADGEPARAGRAF
Jag föreslår att paragrafen om valbarhet till förtroendeposter ändras så att ”en per hushåll”
ändras till ”en per familj”.
Motivering: Syftet med paragrafen (att försvåra uppkomst av familjekarteller) framgår bättre
och fungerar bättre med denna formulering.

AVSLAG
Styrelsens motivering:
En kartellbildning kan uppstå med en grupp människor oavsett om de är familjerelaterade
eller ej. Bara för att man är familj så betyder inte det att man tycker likadant.
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Motion 12.

§5.1. MOTION OM BORTTAGNING AV STADGEPARAGRAF
Jag föreslår att paragrafen om röstning med fullmakt tas bort.
Motivering: Hanteringen av fullmakter på mötet är alltför omständlig och fullmakternas
äkthet kan inte kontrolleras. Stor risk för kompisröstning och mygel!

AVSLAG
Styrelsens motivering:
Detta motionsförslag är ett hot mot medlemmens demokratiska rättighet.
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Motion 13.

§5.2 MOTION OM TEXTTILLÄGG I STADGEPARAGRAF
Jag föreslår att paragrafen omformuleras så att årsmötet ska hållas i februari och att
motioner och verksamhetsberättelse ska bifogas kallelsen (så som sker idag).
Motivering: En uppdatering till nuvarande rutin.

AVSLAG
Styrelsens motivering:
Styrelsen anser att tidsaspekten i den befintliga paragrafen är bra.
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Motion 14.

§5.3.18 MOTION OM KOMPLETTERING AV STADGEPARAGRAF
Jag föreslår att paragrafen kompletteras med: enligt §8.1
Motivering: Anpassning till omgivande text

BIFALL
Styrelsen motivering:
Vi bifaller och anser att det är bra med ett förtydligande.

Motioner till LKTs årsmöte 2020

Motion 15.

§5.4. MOTION OM OMFORMULERING AV STADGEPARAGRAF
Utskick av motioner och verksamhetsberättelse behandlas i §5.2 ovan och kan därför
utelämnas här. Jag föreslår att följande ändrade text som också innebär en tidigare
publicering av inkomna motioner införs:
§5.4 Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte.
Motion ska avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast 1 januari. Inkomna motioner
publiceras på Hemsidan under vecka 01. Styrelsen ska skriftligen yttra sig över inkomna
motioner. Yttrandena bifogas kallelsen till årsmötet enligt §5.2.
Motivering: Att omgående publicera inkomna motioner ökar medlemmarnas engagemang
och möjlighet att före mötet sätta sig in i frågorna. Att undanhålla dem till kallelseutskicket
tjänar inget syfte.

AVSLAG
Styrelsens motivering:
Styrelsen anser att styrelsemedlemmarna måste få yttra sig innan motionerna publiceras.
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Motion 16.

§5.7d och §5.7e. MOTION OM OMSKRIVNING AV STADGEPARAGRAF
§5.7d Nuvarande §5.7 d) och §5.7e) om delgivning av årsmötesprotokoll föreslås utgå och
ersättas av följande:
§5.7 d) Årsmötesprotokollen ska delges medlemmarna genom publicering på Hemsidan.
Motivering: Anpassning till nuvarande rutin.

BIFALLES
Styrelsens motivering:
Styrelsen anser att det är en god idé därför att paragraferna 5.7d och e behandlar samma
sak.
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Motion 17.

§6.5 MOTION OM OMRÅDESANSVARIGAS UPPGIFT
Jag föreslår att följande förtydligande av områdesansvarigas uppgifter införs i § 6.5 efter
”medlemsinflytande”:
Områdenas valda representanter är länkar mellan områdenas medlemmar och styrelsen
och de ska förmedla beslut, information och önskemål i båda riktningar. I uppdraget ingår
att anordna områdesmöten i början av varje säsong. Se §6.8.De ska också övervaka att
drift och underhåll fungerar och att regler efterföljs på områdena.
Motivering: Områdesansvarigas viktiga roll måste finnas fastställd i stadgarna.

AVSLAG
Styrelsens motivering:
Styrelsen anser inte att det ska finnas arbetsbeskrivningar i våra stadgar, däremot bör ett
policy dokument upprättas där områdesrepresentanternas roll och ansvarsfördelning står.
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Motion 18.

§6.6b MOTION OM OMSKRIVNING AV STADGEPARAGRAF
Jag föreslår att paragrafen skrivs om så att styrelseprotokollen ska publiceras på Hemsidan:
§6.6b Protokollen ska löpande publiceras på Hemsidan
Motivering: Uppdatering i enlighet med årsmötesbeslut 2016 och nuvarande rutin.

AVSLAG
Styrelsens motivering:
Styrelsen anser att styrelseprotokollen är styrelsens och revisorernas arbetsdokument och
att dessa inte skall publiceras. Dock är det viktigt att tagna beslut delges medlemmarna
skyndsamt.
Enligt 2016 års årsmötesbeslut står det att protokollen ska publiceras med visst reducerande
uppgifter i protokollet på hemsidan.
I styrelseprotokollet från 2018-05-02 står följande att läsa:
§ 8. Rapport från Förbundets årsmöte
Beslut: Protokollen kommer fortsättningsvis inte att publiceras på föreningens hemsida eller
annonseras på anslagstavlor. Sammanfattning av protokollet ersätter protokollen på
hemsida och anslagstavlor. Kolonist kan på begäran få kopia av protokoll. AB tar fram
sammanfattning samt förklarande text till varför beslut tagits om att endast publicera
sammanfattningar och skickar till styrelsen för beslut.
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Motion 19.

§6.7 MOTION OM NY STADGEPARAGRAF OM HEMSIDAN.
Jag föreslår att följande nya paragraf som behandlar Hemsidan införs:
§6.7 Hemsidan
Hemsidan är föreningens digitala plattform för intern kommunikation och en extern
kontaktyta på nätet. Ansvaret för publiceringen ligger hos styrelsen som utser en redaktör
att utföra det löpande arbetet efter styrelsens anvisningar. Vid behov kan en redaktör
rekryteras utanför styrelsen.
Hemsidan har en öppen kontakt- och startsida från vilken medlemmarna genom en
lösenskyddad inloggningsfunktion kan ta del av de olika interntjänsterna som minst ska
omfatta följande:
 Kontaktingångar för medlemmarna till styrelsefunktionärer.
 Styrelsens meddelanden och notiser till medlemmarna
 Dokumentarkiv med stadgar, regler och protokoll.
 Ett Forum där medlemmarna fritt kan framföra åsikter och förslag som rör
föreningen.
MOTIVERING:
HEMSIDAN har blivit en så central och viktig del i föreningens kommunikationsverksamhet
att den måste lyftas fram och regleras i stadgarna.
En kort innehållsbeskrivning samt regler för publiceringsansvar och styrning behövs.

AVSLAG
Styrelsens motivering:
Styrelsen anser att detta ej bör stå inskrivet i stadgarna utan det ska istället uppföras ett
policydokument.
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Motion 20.

§6.8 MOTION OM NY STADGEPARAGRAF OM OMRÅDESMÖTEN
Jag föreslår att en ny paragraf införs som behandlar Områdesmöten:
§6.8 Områdesmöten
Styrelsen ska i början av varje säsong ordna lokala medlemsmöten på de olika områdena.
Mötena ska utlysas genom affischering på respektive område och genom notis på
hemsidan. Vid mötena ska styrelsen informera om områdesbudgeten och inhämta
kolonisternas synpunkter i olika områdesfrågor. Minnesanteckningar ska föras och anslås
på området samt publiceras på hemsidan.
Motivering: Vårarnas områdesmöten är en tradition och ett viktigt inslag i kolonilivet. Det är
enda tillfället för styrelsen och medlemmarna att mötas och under fria former informera
varandra om att diskutera aktuella frågor. Områdesmötena bör därför upphöjas till och
regleras i stadgarna.4

AVSLAG
Styrelsens motivering:
Detta måste vara upp till varje område och områdesrepresentanter att ha möten eller ej.
Däremot bör det föras minnesanteckningar om områdesmöten hålls så att medlemmar som
ej deltagit får den information som delgetts under mötet.
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Motion 21.

§7.3 och §7.4 MOTION OM ÖVERSYN AV STADGEPARAGRAFERNA
Jag föreslår att paragrafernas tidsangivelser anpassas till det nya förhållandet med årsmöte i
februari.
Göran Söderström (motion 8-23)

AVSLAG
Styrelsens motivering:
Styrelsen avslår då vi har föreslagit Årsmötet avslag på motion 13.
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Motion 22.

VÄGEN FRÅN ORDNING TILL ANARKI
2019-09-26 höll föreningen ett extra årsmöte där förslaget om nya stadgar än en gång
röstades ner. Ännu 12 veckor efteråt har inget protokoll kommit ut. Två dagar efter årsmötet
utfärdades en nyhetsbulletin på Hemsidan där ordföranden försäkrade att man skulle följa
medlemmarnas vilja och fortsätta arbeta efter nuvarande stadgar och att makten inte skulle
decentraliseras utan ligga kvar hos styrelsen. Fem dagar efter årsmötet hölls ett
styrelsemöte där man helt ogenerat beslöt införa det nedröstade förslagets
områdesgrupper. Valberedarna uppmanas att skyndsamt inrapportera namn på de utsedda.
I grupperna ska styrelsens områdesrepresentanter plus ett antal ”frivilliga” ingå. Beslut togs
att styrelseledamöternas ansvar avskaffas och alla i grupperna ska vara ”lika värda”.
Grupperna ska vara ”forum” för kolonisterna och ordna möten och göra verksamhetsplaner.
Inget sägs om hur planerna och den decentraliserade budgeten ska hanteras eller ansvaras
för. Inget sägs heller om gruppernas befogenhet, redovisning med mera. Ändå ska
grupperna sättas i arbete omgående. - OGENOMTÄNKT ! –
Men det allvarligaste är att:
Kuppen är ett organisatoriskt ansvarsskifte som strider mot det extra årsmötets beslut och
som ligger utanför styrelsens befogenhet att införa.
MITT YRKANDE
Jag föreslår att årsmötet ålägger styrelsen att följa det extra årsmötets beslut och tillämpa
de stadgar och inarbetade rutiner som hittills använts inom föreningen. Viktiga
organisationsändringar måste underställas årsmötet. Det innebär att styrelsens
områdesledamöter även i fortsättningen ska ha ansvar för informationen och skötseln på
sina områden. De ska som förut bl.a. hålla expeditionerna öppna och organisera möten och
andra aktiviteter.
MOTIVERING
Styrelsen måste följa årsmötets beslut och inte överskrida sina befogenheter.
Vänliga hälsningar Göran Söderström
AVSLAG
Styrelsens motivering:
Det extra Årsmötet beslutade att nuvarande stadgar gäller. Styrelsen följer redan gällande
stadgar.
Det måste vara upp till styrelsen att besluta om tillsättande av arbetsgrupper för att
underlätta styrelsearbetet.
Vad gäller områdesrepresentanterna så finns det ingen funktionsbeskrivning. Styrelsen bör
upprätta ett policydokument där områdesrepresentanternas roll och ansvarsfördelning står.

Motioner till LKTs årsmöte 2020

Motion 23.

SLÄPP FORUMET LOSS – DET ÄR VÅRT!
Vid styrelsemötet 2019-10-01 beslöts att Hemsidans debattplattform Forum skulle stängas
ner med omedelbar verkan. Ingen motivering har lämnats. Efteråt har även möjligheten att
kommentera hemsidans nyhetsbulletiner censurerats och blockerats. Ingen motivering här
heller. Debatten har tystnat och ordföranden har totalt monopol på allt som skrivs. Enligt
besked ska ett nytt Forum tas fram. Det ska utformas så att ”moderering” (censur)
underlättas och att läsarna hamnar i ”låsta” ämnesfållor. (Tex odlingstips, evenemang o sånt
som enbart innehåller godkända åsikter)

MITT YRKANDE:
Att styrelsen åläggs att snarast återinföra Forum!

MOTIVERING
FORUM har fungerat bra som en öppen debattplats för medlemmarna. Inläggen har ofta
varit kritiska mot styrelsens handlande i olika frågor men kritiken har i huvudsak varit
befogad och sansad. Att i panik strypa det fria ordet av rädsla för kritik och obekväma åsikter
är ett allvarligt övergrepp på medlemmarnas högst rimliga rätt att få yttra sig i viktiga
föreningsfrågor. Dessutom tillhör ju Hemsidan trots allt medlemmarna.

Vänliga hälsningar
Göran Söderström

BESVARAS
Styrelsens motivering:
Det finns redan ett beslut om att ett nytt Forum ska införas, hur det ska se ut är inte klarlagt.
Forumet beräknas öppna lagom till vårsäsongen 2020. Dock behöver det finnas tydliga regler
som påvisar ett gott debattklimat.
Betänkligt är att även stora mediahus modererar sina kommentarsfält, det finns även
mediahus som har stängt sina kommentarsfält tex Expressen.

Motioner till LKTs årsmöte 2020

Motion 24.

Obligatorisk kurs i föreningskunskap för förtroendevalda
Bakgrund
LKT är en till antalet medlemmar stor förening med en delvis komplicerad verksamhet som
ställer stora krav på att de förtroendevalda är väl insatta i föreningskunskap och juridik som
rör koloniföreningar.
Motivering
En motion med likalydande yrkande bifölls av årsmötet förra året. Styrelsen har ej följt
årsmötet beslut vilket lett till att jag förnyar mitt yrkande.
Bedömning
Samtliga förtroendevalda ledamöter i styrelse och valberedning genomgår en obligatorisk
kurs i föreningskunskap och juridik som berör koloniföreningar i samarbete med
Studiefrämjandet och/eller Koloniträdgårdsförbundet.
Förslag till beslut/Yrkande
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att anordna obligatorisk kurs i föreningskunskap och
jurodik som berör koloniföreningar för alla förtroendevalda i styrelsen och valberedningen
samt interna revisorer snarast möjligt efter årsmötet 2020.

Ditt namn
Ann Bonair

AVSLAG
Styrelsens motivering:
Styrelsen emotsätter sig att kursen ska vara obligatorisk. Styrelsen emotsätter sig även mot
att kursen ska hållas för valberedning samt interna revisorer. Styrelsen finner att detta är en
uppgift för regionen.
Styrelsen har redan tagit beslut på att en styrelseutbildning i föreningskunskap och juridik
ska ske efter Årsmötet 2020.

Motioner till LKTs årsmöte 2020

Motion 25.
Omvandling av gräsmattor till ängsmark på LKT:s koloniområden
Bakgrund
LKT har stora områden med gräs som klipps av vår anställda personal. De stora
gräsområdena finns framförallt på Ullevi. Personalresurserna som används till gräsklippning
skulle kunna användas till omvandla gräsområdena till ängsmark. Ängsvegetationen med
sina djupare rötter klarar torka bättre än gräsmattor. Vid regn är ängsmark den ultimata
vegetationen för biofilter som fördröjer och renar de normala dagvattenflödena och
härbärgerar större vattenmassor efter häftiga skyfall. Det innebär att ängsmark är att
föredra ur ett miljöperspekti blir ängsmark betydligt billigare i drift jämfört med skötsel av
gräsmattan.v. På grund av minskat skötselbehov
Motivering
En motion med likalydande lydelse bifölls av årsmötet 2019. LKT:s styrelse har inte följt
årsmötets beslut därför upprepas motionen på nytt.
Bedömning
Omvandling av gräsmattor till ängsmark kräver en del arbete och investeringar. För att
nystarta och vidareutveckla mångfalden av flora behövs en årlig påfyllning av fröbanken i
jordytan. Autonoma slåtterdrönare kan bärga höet och förädla det till stapelbara höbalar.
Bonde med lämplig utrustning kan anlitas för slåtter och balning av höet. Höet kan sedan
försäljas till foder och ge en inkomst.
Förslag till beslut/Yrkande
Årsmötet ger styrelsen för LKT i uppdrag att i samarbete med områdesansvariga på Ullevi
koloniområde omgående starta en försöksverksamhet med att omvandla ett
gräsområde/delar av ett gräsområde till ängsmark

Ditt namn
Ann Bonair

AVSLAG - BESVARAS
Styrelsens motivering:
Styrelsen avslår motionen då tidsangivelsen är orimlig. Under 2019 har styrelsen haft
kontakt ett flertal gånger med stadsträdgårdsmästaren enligt motion 32 från Årsmötet 2019.

Motioner till LKTs årsmöte 2020

Motion 26.

Ta bort Extra avgift
Bakgrund
Enligt förra årsmötet togs ett beslut om en extra avgift grundat på att vår ekonomi inte går
ihop på alla områden enligt den nya delade budgeten som vår kassör Örjan Roos
presenterade. Vår förening har bara vid ett tillfälle tagit ut extra avgift då
vattenförbrukningen var extremt hög en varm sommar och den vara enbart tillfällig vid den
gången.
Motivering
Då det togs ett beslut om att varje medlem ska betala in en extra avgift till föreningen då vi
tydligen inte går ihop på alla områden enligt den nya budgetfördelningen så anser jag att
dels så är nog budgetfördelning fel och att det bara är de områden som inte går ihop ska
betala den avgiften. Jag anser också att det att det kan drabba en del av våra medlemmar
som inte har så hög inkomst när det procentuellt inkommer en sådan begäran på betalning.
Bedömning
Jag anser att hela budgeten är felgjord och inte genomtänkt om det måste fyllas på med mer
pengar genom engångskostnader. Ska denna delning av budgeten finnas så ska den också gå
ihop annars blir den ett falsarium.
Förslag till beslut/Yrkande
Mitt yrkande är att beslut ska tas på att ingen extra avgift skall betalas in och att det förra
beslutet revideras.
Ditt namn
Anders Trygg

AVSLAG
Styrelsens motivering:
Styrelsen anser att Årsmötets beslut ska gälla och att Årsmötets demokratiska röst ska följas
enligt beslut.

Motioner till LKTs årsmöte 2020

Motion 27.
Slöseri av pengar vid arrendeärende
Bakgrund
Då det 2019 blev ett ärende med ett arrende som skrevs bort från en medlem och
arrendator i Valla på ett sätt som skulle kunna liknas vid bedrägeri.
Motivering
Då detta ärende drevs alldeles för långt i ren dumhet och envishet så har det också kostat
oss i föreningen en hel del pengar. Förtroendevalda har lagt ner tid på att arbete med detta
ärende helt i onödan då detta ärende skulle ha handlagts på ett helt annat och enklare sätt.
Det har inte bara tagit tid från föreningsarbetet utan det har också spenderats av
föreningens pengar i ett eget syfte för att vara envis.
Bedömning
Jag anser att det inte ska drivas liknande ärenden om det absolut inte behövs och att det
handlar om att det är pga det är något som går emot våra stadgar eller regler, där det
handlar om strängare frågor som att utesluta någon eller att det finns ett brott bakom. Det
ska inte drivas för att någon i styrelsen tror sig kunna lagar och gör det på trots i ren envishet
utan ett helt enigt styrelsebeslut bakom. när det lika gärna hade kunnat lösas med en ursäkt
och en omskrivning. Jag anser inte att detta drivits i föreningens eller medlemmarnas bästa
eller för att det skulle hjälpa föreningen alls. snarare tvärtom.
Förslag till beslut/Yrkande
Mitt yrkande är att den eller de personer som drev detta till rätten skall betala hela den
kostnaden själva och föreningen ska inte behöva stå för något av den kostnaden.
Jag yrkar även på att hela den kostnaden för ärendet redovisas på årsmöte och på hemsida.
Som tidigare skrivet så ska det inte drivas frågor eller ärenden i absurdum när en ursäkt hade
räckt
Ditt namn
Anders Trygg
AVSLAG
Styrelsens motivering:
Styrelsen anser att det är medlemmens rättighet att ta ärendet till Arrendenämnden och får
sin sak prövad. I samband med konsultation med förbundet hänvisar vi till att det är
revisorernas uppgift att granska styrelsens arbete.

Motioner till LKTs årsmöte 2020

Motion 28.

Forum för demokrati
Bakgrund
Forumet på vår hemsida stängdes
Det var vår enda sida där vi medlemmar kan föra fram åsikter, kritik och förändringar.
Motivering
Då jag anser att forumet stängdes ner då vissa av oss medlemmar framförde kritik mot
sittande styrelse, då jag med flera anser att en hel del beslut som tas inte är för föreningens
bästa. Enda anledningen till att det stängs ner i god tid innan årsmötet och ska återöppnas
till säsongens början kan bara vara pga att sittande styrelse inte vill ha kritik eller
diskussioner mellan medlemmar och då inte behöver vara transparenta i sina beslut eller
arbeten. Problemet är att vi inte har någon plats inom förening eller hemsida där vi kan
kritisera eller föreslå saker.
Bedömning
Mitt förslag är helt enkelt att Forumet öppnas i gen med trådar som man själv kan öppna där
det inte finns möjlighet till den censur som nu bedrivs. Det ska dock vara regler som styrs av
våra svenska lagar gällande kränkning, hån eller annat brottsligt.
Förslag till beslut/Yrkande
Jag yrkar på att forumet omedelbart öppnas igen
Ditt namn
Anders Trygg

AVSLAG
Styrelsens motivering:
Det finns redan ett beslut om att ett nytt Forum ska införas, hur det ska se ut är inte klarlagt.
Forumet beräknas öppna lagom till vårsäsongen 2020. Dock behöver det finnas tydliga regler
som påvisar ett gott debattklimat.
Betänkligt är att även stora mediahus modererar sina kommentarsfält, det finns även
mediahus som har stängt sina kommentarsfält t.ex. Expressen.

Motioner till LKTs årsmöte 2020

Motion 29.

Hemsida vs Facebook eller annat populärmedia
Bakgrund
Idag skickar en del av våra förtroendevalda ut information via Facebook som inte går ut på
hemsidan.

Motivering
Jag anser dels att Facebook är inte det redskap som ska användas som i ett primärt syfte för
att sprida information som gäller område eller medlemskap.

Bedömning
Information ska först läggas ut på vår hemsida och sedan länkas eller kopieras till annan
media då det lagts ut en del desinformation och ibland rena lögner som helt plötsligt blir
sanningar som en dålig visklek.
Förslag till beslut/Yrkande
Jag yrkar på att information ska läggas ut på vår hemsida först och främst och därifrån länka
eller kopiera information.
Ditt namn
Anders Trygg

BIFALLES
Styrelsens motivering:
Styrelsen lägger i dagsläget redan ut information på hemsidan först och främst. Sedan är det
upp till varje medlem vad de vill göra med den informationen, länka eller kopiera.

Motioner till LKTs årsmöte 2020

Motion 30.

Valberedning tillsättning
Bakgrund
Då det nu är så att den som vill, blir valberedning på våra områden och den som blir tillsatt
av styrelsen är avgående personer utan att det finns en tanke på om personen har gjort ett
gott arbete innan eller om det finns anklagelser eller schismer som gör att det är olämpligt.
Motivering
Jag anser att det i dag sitter en stor del i valberedningen som har egna agendor och även nu
som tidigare stått i jävsituationer. Det är helt absurt då valberedningen är en av de
vikltigaste posterna för att kunna tillsätta styrelse och förtroendevalda.
Bedömning
Jag anser att det ska utredas ordentligt innan valberedning tillsätts och det ska vara personer
som är väl insatta i föreningen och som på ett objektivt sätt kan arbeta för att kunna tillsätta
styrelsen
Förslag till beslut/Yrkande
Mitt yrkande är att nuvarande valberedning avsätts och styrelsen får i uppdrag att tillsätta
en ny. Styrelsen ska även tillse att valberedningsgruppen går en relevant utbildning för det
arbete de ska utföra
Ditt namn
Anders Trygg

AVSLAG
Styrelsens motivering:
Vi avslår med hänvisning till våra stadgar enligt §4c.
”Förslag på kandidater till valberedningen skall tas fram gemensamt av styrelse och
valberedning och skall av styrelsen föreläggas årsmötet.”
Styrelsen ser en vinst i att valberedningen erbjuds en relevant utbildning.

Motioner till LKTs årsmöte 2020

Motion 31.
Utbildning av styrelse
Bakgrund
Det har tidigare tagits beslut att styrelse skulle gå styrelseutbildning
Motivering
Styrelsearbete ska bedrivas på ett sätt som alla i hela styrelsen är inbegripna i, fört att få till
det så skall styrelsen gå en utbildning tillsammans för att få samma syn och inriktning på hur
det ska skötas.
Bedömning
Det verkar vara ett problem med hur och vilka beslut som tas av vem i dag och det kan bara
minimeras med att man genomför den utbildning som tdigare redan är tagit beslut på men
som denna styrelse och den tidigare skjutit på med olika ursäkter.
Om alla beslut hanteras på detta sätt med att man strunatar i att genomföra det som
medlemmarna har ställt som krav så kan inte heller årsredivisningen vara sann eller
förändrad för att likna sanningen så mycket som möjligt. Är det inte genomfört så kan det
inte heller bli ett ja på ansvarsfrihet för styrelsen då de i så fall ska ha genomfört de beslut
som fattats
Förslag till beslut/Yrkande
Mitt yrkande är att: Om utbildning inte är genomförd som tidigare beslut fattat så kan inte
styrelsen få ansvarfrihet.
Att ny styrelse omedelbart genomför utbildning

Ditt namn
Anders Trygg
AVSLAG - BESVARAS
Styrelsens motivering:
Avslår med hänvisning till att om en kurs genomgåtts eller ej är inte relevant för föreningens
resultat.

Motioner till LKTs årsmöte 2020

Motion 32.

Nej till ansvarsfrihet
Bakgrund
Då det under året var en del ärenden som verkar konstiga ur stadgesynpunkt och en hel del
illvilliga beslut som tagits av sittande förtroendevalda. beslut som inte har varit i föreningens
bästa eller medlemmarnas
Motivering
Anledningen är de beslut som tagits under året om att driva arrendeärenden, gått ut med
beslut om att starta grupper på de olika områdena som vi har, där det inte finns beslut. Att
låta anställd bedriva intagning av fullmakter på arbetstid, Att inte fullborda tidigare fattade
beslut som ex utbildning. Att se till att inte svara i tid på remisser från kommunen. Att låta
demokratin censureras genom borttagning av inlägg hemsida. Att inte verka för en
transparens från styrelse eller valberedning. Att hela styrelsen blev vald vid förra årsmötet
på ett stadgevidrigt sätt, där valberedningen är den som ska se till att det inte händer men
var den gången drivande i det stadgebrottet tillsammans med styrelsen
Bedömning
Min bedömning på det hela är att en eller flera inom styrelsen har en egen agenda och
driver den helt emot vad andra tycker och säger och vill inte ha ut den förrän den är
genomförd. vare sig det det handlar om att befästa positioner eller tjäna ekonomiskt på det.
Förslag till beslut/Yrkande
Jag yrkar på att styrelsen inte får ansvarsfrihet för det gångna året
Ditt namn
Anders Trygg

AVSLAG
Styrelsens motivering:
Styrelsen avslår motionen då styrelsen anser att vi har skött vårt uppdrag.

Motioner till LKTs årsmöte 2020

Motion 33.

Tidigare motioner som varit inskickade har funnits av styrelsen med avslag eller bifall
Motivering
Enligt våra stadgar så ska det finnas en skriftlig motivering vid avslag eller bifall från styrelsen
på samtliga motioner, det har inte följts vid tidigare möten

Bedömning
Min bedömning är att sittande styrelse inte kan förklara varför de gett avslag på en del av de
motioner som kommit in
Förslag till beslut/Yrkande
Mitt yrkande är att det som enligt stadgarna ska finnas en skriftlig motivering till varje
motion. Och då det redan finns i stadgarna så är det inte bara ett yrkande utan ett krav
Ditt namn
Anders Trygg

AVSLAG - BESVARAS
Styrelsens motivering:
Sittande styrelse kan inte ta ansvar för vad tidigare styrelse gjort eller inte gjort.

Verksamhetsplan 2020
Dessa punkter anser styrelsen vara de viktigaste att försöka genomföra under 2020.



Utbildning av förtroendevalda, detta är en årligen återkommande aktivitet.



Tillsammans med Linköpings Kommun göra ett antal gräsytor till blomsterängar på Ullevi enligt
motionsförslaget 2019 som inte har hunnits med 2019.



Upprättande av arrendekontrakt av de som saknas på Ullevi sedan många år.



Översyn av maskinparken, för att minska reparationskostnaderna på våra ålderstigna
maskiner. Här ska miljöaspekter vägas in så långt det är möjligt.



Utformande av nya Arrendekontrakt för samtliga medlemmar.



Inmätning av samtliga lotter i föreningen (verklighet / kontrakt /faktura).



Tillsättande av en administratör och verka för ett centralt beläget kontor.



Översyn av växtligheten på samtliga områden gentemot våra ordningsregler.



Öka kommunikationen till och med våra medlemmar.



Påbörja arbetet med att översätta föreningens dokument till ett flertal språk.



Se över och verka för att de löpande driftskostnaderna på områdena ska hållas så låga som
möjligt, vi tänker då främst på vatten och avfall.



Utforma en vision för föreningens framtid.

Emmalunds Verksamhetsplan 2020
Ekonomi










Under 2020 få än mer insyn i Emmalunds egna ekonomi för att mer rätt planera och
budgetera underhåll och framtida investeringar.
Följa planerad underhåll/investeringar för 2020 och utvärdera vid säsongs slut.
Utvärdera kostnader för akuta åtgärder efter säsongs slut 2020 för att bättre kunna
budgetera för reparationer/oförutsedda utgifter.
Påbörja och synliggöra sparande för kommande investeringar och underhåll.
Se över Emmalunds totala elförbrukning, vart läcker vi el? Arbete påbörjat med el avläsning
inför säsongsavslut 2019, minimera uppvärmningen av expeditionshuset under vintern och
säsong samt påbörja planering för ny expredition.
Se över och påbörja arbete med att minska sophanterings kostnader.
Under 2020 – 2021 påbörja arbete som på sikt ökar medvetenheten hos kolonister i att
tänka på vad vi slänger i containern. Om behov uppkommer arbeta fram nya rutiner.
I samråd med styrelsen se över container hantering på området, tömning regelbundet
och/el avrop vb. 2st containrar idag – olika tömningar?
Påbörja arbete som på långsikt minskar hämtning av ris och kompost.
Mål 2020‐ 2021 öka medvetenheten och nyfikenheten hos kolonister om kretsloppet och
uppmuntra till mer egenkompostering. Hur? – inte klart. Framtida krav? minst en kompost
per tomt?

Välinformerade kolonister.





Fortsätta sprida kortfattad information på vårmöte, anslag på hemsida, Facebook och
anslagstavla ‐ samma information.
Fortsatt arbete under 2020 ‐ hur vi når ut med områdesgruppens uppdrag/ansvar till
kolonisterna? Nyttja befintliga informationskanaler? ev skapa ett möte till under säsong?
Ej klart hur.
Under 2020 Arbeta fram rutin hur vi välkomnar ny kolonist till området och att den blir
känd för alla kolonister. Hur?‐ är inte klart. Förslag ‐ undersöka/fråga några av fjolårets
2019 nya kolonister vad som fungerat bra och vad som kan utvecklas.

Fler delaktiga kolonister vid mindre reparationer och byggnationer av gemensamhets ytor och
byggnader





Kolonist kan själv informera områdesgruppen om sina kunskaper/intressen och önskan att
vara delaktig.
När områdesgrupp söker personer för hjälp i olika aktiviteter bör det ske via anslag på
anslagstavlor/hemsida Facebook i god tid så fler har möjlighet att delta. Planera aktiviteterna
till olika veckodagar och tider för att nå fler.
Att arbeta med under 2020‐2021. Välkomna tankar och idéer från kolonisterna ‐ Hur får vi
till oss det? Vad gör vi med det? Hur återkopplar vi

Personal


Bibehålla att representant från områdesgruppen har morgonmöte med personal för
avstämning och veckoplanering.

Underhållsplan Ullevi
Plats

Åtgärd

Entré

Nybyggnad informationstavla

Toaletter exp.

Nytt golv, målning

Toaletter C‐område

Taket och nya dörrar

Parkering A‐Området

Nytt staket, nya parkeringsskyltar

Parkering B‐området

Ta bort stockar, nytt staket, dränering och grus

Parkering C‐Området

Nytt staket och grus

Kompost

Bygga nytt till grenar, betong och staket
Bygga staket till gräskompost

Vatten B‐området

Nya rör

Verksamhetsplan för Valla koloniområde 2020
Expedition
Det finns två förslag på hur områdets expedition ska se ut. Förslag 1 är att sälja kolonilotten som den
nuvarande expeditionen står på och genom de pengar man får in bygga/köpa en färdig stomme som
ska bli ny expedition vid föreningshuset. Fördelen med detta förslag är att man samlar områdets
byggnader till en plats och lämnar plats för en ny kolonist på området. Förslag 2 är att reparera den
gamla byggnaden.
Föreningshuset
Ett altangolv ska lägga på baksidan av huset där man har tagit upp en dörr. Här är det tänkt att det
ska kunna finnas fler caféplatser. Plus är också att denna sida är en skuggsida.
Nya cafémöbler som tillhör föreningen och inte är i plast. Ser trevligare ut och är bättre för miljön om
vi minskar plastanvändningen.
Fönstren på föreningshuset måste kittas och målas.
Trädäcket framför föreningshuset måste bytas eftersom delar av det är gammalt och på väg att
ruttna.
Lägga någon form av tak som går att skjuta fram och tillbaka över trädäcket. Detta skulle underlätta
vid möten och caféverksamhet samt andra aktiviteter då det råder stark sol eller regn. I dagsläget
finns endast ett tält som både krävs folk till att sätta upp och som tar tid.
Bygga ett nytt lusthus vid bakom föreningshuset eller flytta det gamla om det är i bra skick.
Renovera föreningsstugan invändigt samt göra en uppfräschning genom att köpa in nya möbler och
köksutrustning.
Duscharna
Finns flera förslag kring hur utförandet kring duscharna ska utföras. Förslag 1. Bygga en ny dusch med
toaletter vid den lilla komposten vid grind 1. Förslag 2. Nybyggnation av duscharna på befintlig plats.
Förslag 3. Renovering och tillbyggnad av duscharna på befintlig plats.
Parkeringarna
Justera stödstolpen på grind 2.
Se över parkeringarna för att göra fler parkeringsplatser.
Flytta en handikapparkering till parkeringen vid grind 1.
Upprätta en MC‐parkering vid grind 1 och en vid grind 2.
Flytt av ”väntkur” på parkeringen vid grind 2 för få fler parkeringsmöjligheter.
Justera samtliga parkeringsavdelare på parkeringarna.
Området i övrigt
Uppföra en återvinningsrabatt på föreningens lott bakom föreningshuset.
Förslag på att man planterar 1‐2 fruktfamiljeträd som tillhör föreningens medlemmar.
Åtgärda gången mellan föreningens lott bakom föreningshuset och närliggande kolonilott. Förslag att
man sätter upp spaljéer och planterar klätterrosor.
Ommålning och renovering av föreningens hus i samma färg som föreningshuset är målat i (toaletter,
anslagslagstavlehuset, lusthus, expedition).
Göra någon forma av förvaring/inhägnad för grus vid vinterförrådet.
Anlägga boulebana på föreningens lott som idag endast är en trädgård.

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅDALA KOLONIOMRÅDE 2020



Regelbunden och tydlig information till Ådala kolonister rörande vår
verksamhet, kommande aktiviteter, åtgärder/förbättringar enligt
underhållsplan.



Marknadsföra och informera om vinsten med kompostering, verka för att
alla kolonister bör ha åtminstone en kompost.



Utökad samverkan mellan fritidsgrupp/områdesgrupp.



Tydliga ansvarsområden inom områdesgruppen. Regelbundna
möten/avstämningar.



Förbättra kommunikationen inom områdesgruppen så att alla vet vad som
händer (ex. digitalt ärendehantering).



Två områdesmöten per säsong (vår och höst).



En städdag/säsong.

Budget Emmalund
2021
Intäkter
Föregående års resultat
Försäljning uthyrning
Personalarbeten
Arrenden
Medlemsavgifter
Inträdesavgifter
Ej budgeterade intäkter
Summa

11 964,91 kr
25 750,91 kr
0,00 kr
0,00 kr 16 000,00 kr
27 525,00 kr
0,00 kr 10 000,00 kr
13 194,00 kr
533 600,00 kr 453 000,00 kr 475 142,50 kr
0,00 kr 106 000,00 kr
67 493,52 kr
0,00 kr
0,00 kr
3 300,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,34 kr
545 564,91 kr 610 750,91 kr 586 655,36 kr

Summa

‐16 000,00 kr ‐15 000,00 kr ‐29 212,00 kr
‐47 000,00 kr ‐45 000,00 kr ‐44 390,00 kr
‐30 000,00 kr ‐29 000,00 kr ‐30 824,85 kr
‐44 625,00 kr ‐42 720,00 kr ‐45 696,86 kr
‐15 000,00 kr ‐14 500,00 kr ‐20 421,93 kr
‐25 000,00 kr ‐40 000,00 kr ‐13 650,43 kr
‐5 792,00 kr
‐5 430,00 kr ‐13 424,97 kr
‐11 620,00 kr ‐14 525,00 kr ‐16 627,69 kr
‐1 500,00 kr
‐1 000,00 kr
‐660,37 kr
0,00 kr
0,00 kr
‐1 630,45 kr
‐196 537,00 kr ‐207 175,00 kr ‐216 539,56 kr

Driftkostnader
El
Vatten
Avfall
Inköp tjänster
Inköp material
Underhåll
Maskinkostnader
Reperationer
Investeringar
Ej budgeterade kostnader

Förvaltningskostnader
Arrendet till kommunen
Medlemsavgift till förbundet
Försäkringar
Ej budgeterade kostnader
Summa

‐17 195,00 kr ‐16 652,00 kr
0,00 kr ‐100 580,00 kr
‐6 697,00 kr
‐6 335,00 kr
‐3 620,00 kr
‐5 430,00 kr
‐27 512,00 kr ‐128 997,00 kr

‐16 339,96 kr
‐45 795,00 kr
‐3 963,00 kr
‐4 149,62 kr
‐70 247,58 kr

Summa

‐5 706,00 kr
‐9 050,00 kr
‐1 810,00 kr
‐16 566,00 kr

‐19 395,55 kr
‐41 922,68 kr
‐20 479,66 kr
‐81 797,89 kr

Administrationkostnader
Administration
Inköp administrationstjänster
Årsmöte/medlemmsmöte

Personal/ Förtroendevalda
Personalkostnader
Styrelsekostnader
Summa

Totala intäkter
Totalakostnader
Resultat

2020 utfall 2019

‐10 516,00 kr
‐22 625,00 kr
‐10 860,00 kr
‐44 001,00 kr

‐197 060,89 kr ‐179 517,00 kr ‐150 171,05 kr
‐39 820,00 kr ‐39 096,00 kr ‐42 148,38 kr
‐236 880,89 kr ‐218 613,00 kr ‐192 319,43 kr

545 564,91 kr 610 750,91 kr 586 655,36 kr
‐477 495,89 kr ‐598 786,00 kr ‐560 904,45 kr
68 069,02 kr

11 964,91 kr

25 750,91 kr

Budget Ullevi
2021
Intäkter
Föregående års resultat
Försäljning uthyrning
Personalarbeten
Arrenden
Medlemsavgifter
Inträdesavgifter
Ej budgeterade intäkter
Summa

2 047,56 kr ‐36 974,44 kr
0,00 kr
0,00 kr 19 000,00 kr
34 000,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
914 000,00 kr 706 000,00 kr 756 285,50 kr
0,00 kr 150 000,00 kr
67 649,76 kr
0,00 kr
0,00 kr
4 500,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
916 047,56 kr 838 025,56 kr 862 435,26 kr

Summa

‐20 000,00 kr ‐25 000,00 kr ‐24 015,00 kr
‐125 000,00 kr ‐135 000,00 kr ‐136 990,00 kr
‐60 000,00 kr ‐65 000,00 kr ‐63 082,30 kr
‐56 750,00 kr ‐53 360,00 kr ‐81 555,93 kr
‐29 000,00 kr ‐18 500,00 kr ‐42 418,72 kr
‐60 000,00 kr
0,00 kr ‐21 271,73 kr
‐8 896,00 kr
‐8 340,00 kr ‐20 619,57 kr
‐40 560,00 kr ‐16 950,00 kr
14 565,24 kr
‐2 000,00 kr
‐1 500,00 kr
‐925,04 kr
0,00 kr
0,00 kr
‐2 504,22 kr
‐402 206,00 kr ‐323 650,00 kr ‐378 817,28 kr

Summa

‐26 410,00 kr ‐25 576,00 kr ‐25 096,73 kr
0,00 kr ‐115 500,00 kr ‐65 145,00 kr
‐10 286,00 kr
‐9 730,00 kr
‐6 086,81 kr
‐5 560,00 kr
‐8 340,00 kr
‐6 923,31 kr
‐42 256,00 kr ‐159 146,00 kr ‐103 251,85 kr

Summa

‐9 228,00 kr
‐13 900,00 kr
‐5 280,00 kr
‐28 408,00 kr

Driftkostnader
El
Vatten
Avfall
Inköp tjänster
Inköp material
Underhåll
Maskinkostnader
Reperationer
Investeringar
Ej budgeterade kostnader

Förvaltningskostnader
Arrendet till kommunen
Medlemsavgift till förbundet
Försäkringar
Ej budgeterade kostnader

Administrationkostnader
Administration
Inköp administrationstjänster
Årsmöte/medlemmsmöte

Personal/ Förtroendevalda
Personalkostnader
Styrelsekostnader
Summa

Totala intäkter
Totalakostnader
Resultat

2020 Utfall 2019

‐11 508,00 kr ‐31 066,82 kr
‐34 750,00 kr ‐64 389,53 kr
‐18 180,00 kr ‐31 454,95 kr
‐64 438,00 kr ‐126 911,29 kr

‐295 669,33 kr ‐228 696,00 kr ‐225 698,03 kr
‐61 160,00 kr ‐60 048,00 kr ‐64 731,25 kr
‐356 829,33 kr ‐288 744,00 kr ‐290 429,28 kr

916 047,56 kr 838 025,56 kr 862 435,26 kr
‐829 699,33 kr ‐835 978,00 kr ‐899 409,70 kr
86 348,22 kr

2 047,56 kr

‐36 974,44 kr

Budget Valla
2021
Intäkter
Föregående års resultat
Försäljning uthyrning
Personalarbeten
Arrenden
Medlemsavgifter
Inträdesavgifter
Ej budgeterade intäkter
Summa

372 341,05 kr
0,00 kr
0,00 kr
830 000,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
1 202 341,05 kr

Summa

‐25 000,00 kr
‐58 000,00 kr
‐36 500,00 kr
‐71 125,00 kr
‐10 000,00 kr
‐50 000,00 kr
‐17 108,00 kr
‐28 580,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
‐296 313,00 kr

‐24 000,00 kr
‐55 000,00 kr
‐35 000,00 kr
‐69 480,00 kr
‐10 000,00 kr
‐50 000,00 kr
‐18 095,00 kr
‐28 225,00 kr
‐220 000,00 kr
0,00 kr
‐509 800,00 kr

‐18 531,00 kr
‐56 179,00 kr
‐34 378,55 kr
‐70 033,08 kr
‐27 400,57 kr
‐8 510,49 kr
‐24 402,30 kr
139 730,58 kr
464,42 kr
‐2 963,63 kr
‐102 203,62 kr

Summa

‐31 255,00 kr
0,00 kr
‐12 173,00 kr
‐6 580,00 kr
‐50 008,00 kr

‐30 268,00 kr
‐151 490,00 kr
‐11 515,00 kr
‐9 870,00 kr
‐203 143,00 kr

‐29 700,80 kr
‐85 140,00 kr
‐7 203,46 kr
‐8 193,42 kr
‐130 237,68 kr

Summa

‐8 554,00 kr
‐16 450,00 kr
‐9 290,00 kr
‐34 294,00 kr

‐11 844,00 kr
‐41 125,00 kr
‐24 740,00 kr
‐77 709,00 kr

‐38 856,71 kr
‐76 201,99 kr
‐37 225,46 kr
‐152 284,17 kr

Summa

‐271 059,11 kr
‐113 046,67 kr
‐384 105,78 kr

‐254 553,00 kr
‐71 064,00 kr
‐325 617,00 kr

‐152 633,29 kr
‐76 499,77 kr
‐229 133,07 kr

Driftkostnader
El
Vatten
Avfall
Inköp tjänster
Inköp material
Underhåll
Maskinkostnader
Reperationer
Investeringar
Ej budgeterade kostnader

Förvaltningskostnader
Arrendet till kommunen
Medlemsavgift till förbundet
Försäkringar
Ej budgeterade kostnader

Administrationkostnader
Administration
Inköp administrationstjänster
Årsmöte/medlemmsmöte

Personal/ Förtroendevalda
Personalkostnader
Styrelsekostnader

Totala intäkter
Totalakostnader
Resultat

2020 Utfall 2019
423 385,05 kr
20 000,00 kr
50 280,00 kr
0,00 kr
4 611,00 kr
830 000,00 kr 861 818,71 kr
196 000,00 kr 109 211,65 kr
11 000,00 kr
11 100,00 kr
0,00 kr
222,22 kr
1 480 385,05 kr 1 037 243,58 kr

1 202 341,05 kr 1 480 385,05 kr 1 037 243,58 kr
‐764 720,78 kr ‐1 116 269,00 kr ‐613 858,53 kr
437 620,27 kr

364 116,05 kr

423 385,05 kr

Budget Ådala
2021
Intäkter
Föregående års resultat
Försäljning uthyrning
Personalarbeten
Arrenden
Medlemsavgifter
Inträdesavgifter
Ej budgeterade intäkter
Summa

Summa

‐17 000,00 kr ‐16 000,00 kr ‐14 632,00 kr
‐42 000,00 kr ‐40 000,00 kr ‐39 445,00 kr
‐21 000,00 kr ‐20 000,00 kr ‐27 493,45 kr
‐53 500,00 kr ‐50 440,00 kr ‐57 202,13 kr
‐16 500,00 kr ‐16 150,00 kr ‐26 148,37 kr
‐23 000,00 kr
‐9 000,00 kr
‐7 978,40 kr
‐6 784,00 kr
‐6 360,00 kr ‐15 724,28 kr
‐24 240,00 kr ‐30 300,00 kr ‐43 974,51 kr
‐3 500,00 kr ‐50 500,00 kr ‐51 382,51 kr
0,00 kr
0,00 kr
‐1 909,70 kr
‐207 524,00 kr ‐238 750,00 kr ‐285 890,33 kr

Förvaltningskostnader
Arrendet till kommunen
Medlemsavgift till förbundet
Försäkringar
Ej budgeterade kostnader
Summa

‐20 140,00 kr ‐19 504,00 kr
0,00 kr ‐84 700,00 kr
‐7 844,00 kr
‐7 420,00 kr
‐4 240,00 kr
‐6 360,00 kr
‐32 224,00 kr ‐117 984,00 kr

‐19 138,51 kr
‐47 085,00 kr
‐4 641,74 kr
‐5 279,65 kr
‐76 144,90 kr

Summa

‐9 012,00 kr
‐10 600,00 kr
‐4 120,00 kr
‐23 732,00 kr

‐25 645,46 kr
‐49 102,80 kr
‐23 987,23 kr
‐98 735,49 kr

Administrationkostnader
Administration
Inköp administrationstjänster
Årsmöte/medlemmsmöte

Personal/ Förtroendevalda
Personalkostnader
Styrelsekostnader
Summa

Resultat

Utfall 2019

90 214,74 kr
38 476,74 kr
0,00 kr
0,00 kr 54 550,00 kr
77 660,00 kr
0,00 kr
2 000,00 kr
4 954,50 kr
630 000,00 kr 535 000,00 kr 544 442,00 kr
0,00 kr 110 000,00 kr
71 049,41 kr
0,00 kr
0,00 kr
2 100,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,50 kr
720 214,74 kr 740 026,74 kr 700 206,41 kr

Driftkostnader
El
Vatten
Avfall
Inköp tjänster
Inköp material
Underhåll
Maskinkostnader
Reperationer
Investeringar
Ej budgeterade kostnader

Totala intäkter
Totalakostnader

2020

‐12 832,00 kr
‐26 500,00 kr
‐12 720,00 kr
‐52 052,00 kr

‐197 432,89 kr ‐195 234,00 kr ‐151 615,34 kr
‐46 640,00 kr ‐45 792,00 kr ‐49 343,61 kr
‐244 072,89 kr ‐241 026,00 kr ‐200 958,95 kr

720 214,74 kr 740 026,74 kr 700 206,41 kr
‐507 552,89 kr ‐649 812,00 kr ‐661 729,67 kr
212 661,85 kr

90 214,74 kr

38 476,74 kr

Budget Admin
2021
Intäkter
Föregående års resultat
Försäljning uthyrning
Personalarbeten
Arrenden
Medlemsavgifter
Inträdesavgifter
Ej budgeterade intäkter
Summa

0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
565 500,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
565 500,00 kr

Summa

0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr

Summa

0
-396000
0
0
-396000

Summa

-71500
0
-50000
-121500

Summa

-45000
0
-45000

Driftkostnader
El
Vatten
Avfall
Inköp tjänster
Inköp material
Underhåll
Maskinkostnader
Reperationer
Investeringar
Ej budgeterade kostnader

Förvaltningskostnader
Arrendet till kommunen
Medlemsavgift till förbundet
Försäkringar
Ej budgeterade kostnader

Administrationkostnader
Administration
Inköp administrationstjänster
Årsmöte/medlemmsmöte

Personal/ Förtroendevalda
Personalkostnader
Styrelsekostnader

Totala intäkter
Totalakostnader
Resultat

565 500,00 kr
-562 500,00 kr
3 000,00 kr

Sökes: Områdesvärdar
Bakgrund: Då man fr.o.m. årsmötet
2019 beslutade att varje område har sin
egen budget så har ansvaret för de
valda områdesrepresentanterna ökat.
För att stötta våra områdesrepresen‐
tanter sökes nu frivilliga områdesvärdar
på varje område. Varje område beslutar
själv hur många personer deras områdesgrupp ska innehålla. Förslag på
frivilliga områdesvärdar görs av de tre ledamöterna (områdesrepresen‐
tanterna) från varje område. Vilka som ingår i gruppen ska beslutas av
styrelsen efter förslag från respektive område. Områdesvärdarna har sitt
uppdrag i ett år i taget.
Områdesvärdens funktion: I korthet kan nämnas att områdesvärdarna ska ha
en uppsökande funktion, dvs att önska nya medlemmar välkomna, att berätta
om föreningen, fånga upp vilka kompetenser som finns hos områdets
medlemmar, bjuda in nya medlemmar till ett informationsmöte tillsammans
med områdesrepresentanterna och styrelsens AU‐grupp, påtala vilka regler
och förordningar som finns i föreningen och på området samt att trycka på att
man faktiskt är medlem i en förening där man hjälps åt.
Hur söker jag? Om du är intresserad av att vara områdesrepresentanterna
och medlemmarna behjälplig så hör av dig till områdesrepresentanterna på
ditt område. Vilka dessa är hittar du på föreningens hemsida
www.kolonisten.se/ fliken Kontakt/Områden.
Observera att du inte kan föreslå någon annan än dig själv!
Ansökan önskas skyndsamt, senast 29/2. Därefter kommer områdes‐
representanterna att sammanställa en lista över de kandidater som kommit in
och lägga fram sitt förslag till styrelsen på kommande styrelsemöte. De som
blivit valda kommer att kontaktas av områdesrepresentanterna och kallas till
ett gemensamt möte där man tillsammans sätter en agenda över vilka
uppgifter varje person i den s.k. Områdesgruppen kommer att ha.

Vi ser fram emot fler engagerade medlemmar!

Linköpings Koloniträdgårdar
söker sommarjobbare!
Har du någon i din närhet som är
skolungdom/student och över 16
år som är intresserad av att
sommarjobba i föreningen under
sommaren?

Vi söker fyra positiva, självgående och ansvarsfulla personer som kan
jobba 50% vardera i sex veckor under sommarlovsperioden.

Arbetsuppgifterna är främst underhållsarbete på föreningens fyra
områden. Underhållsarbete innebär tex gräsklippning, ogräsrensning,
leveranser av grus/kompostjord till kolonister, klippa buskar och träd
samt vara behjälplig i lättare arbeten åt föreningens medlemmar. Det
är ett plus om du har körkort, men det är inte nödvändigt.
Tipsa de du känner som kan vara lämpliga och intresserade om denna
chans, vi är övertygade om att de kommer att få en härlig sommar!
Skicka intresseanmälan via föreningens webbplats
www.kolonisten.se

