
Protokoll vid 

Föreningen Gunnesby Koloniträdgårdars ordinarie årsmöte 
söndagen den 13 mars 2022, klockan 12.00 

Plats: Kollosalen, Gunnesby 

§1. Mötets öppnande (parentation) 
Ordförande Annelie Albertsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Parentation hölls 
över avlidna medlemmar. 

§2. Fastställande av röstlängd och dagordning 
96 röstberättigade medlemmar. Ingen med fullmakt. 
Den utsända dagordningen godkändes. 

§3. Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Claes Anneling, som tackade för förtroendet. 

§4. Val av protokollförare och protokollsjusterare 
Till protokollförare valdes Marianne Spetz och till justerande valdes Karin Eckerstein och 
Eva Andersson. 

§5. Val av rösträknare 
Till rösträknare valdes Karin Eckerstein och Eva Andersson. 

§6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
Årsmötet ansåg att kallelse har skett i behörig ordning. 

§7. Styrelsens förvaltningsberättelse 
Ordföranden läste rubrikerna i förvaltningsberättelsen och årsmötet godkände  
den med följande tillägg: 
Vilka som har haft funktioner som vice ordförande samt sekreterare i styrelsen ska framgå i 
verksamhetsberättelsen. 
Förvaltningsberättelsen lades till handlingarna. 

§8. Fastställande av balansordning 
Årsmötet godkände balansordningen. 

§9. Revisorernas berättelse 
Revisor Sten Heijel gick igenom revisorernas arbete och konstaterade att årsberättelsen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. 

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 



Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

§11. Behandling av inkomna motioner och propositioner: 
Proposition 1. Stadgeändring  
 Årsmötet godkände propositionen med mer än 2/3 majoritet. 
Proposition 2. Stadgeändring 
 Årsmötet godkände propositionen med mer än 2/3 majoritet. 

§12. Bestämmande om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer 
och suppleanter 
Styrelsen föreslog oförändrade ersättningar. Årsmötet godkände förslaget. 

§13. Beslut med anledning av föreningens över- eller underskott enligt 
balansräkningen 
Årsmötet beslöt att årets vinst, 183166:-, balanseras i ny räkning. 

§14. Styrelsens förslag till budget 2022 
Årsmötet fastställde budgeten enligt styrelsens förslag. 

§15. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
  Nyval av:  
  Ordförande Ulf Gustavsson 2022-2023 (Väljs på 2 år) 
  Ordinarie ledamot Christer Malmström 2022-2023 (Väljs på 2 år) 
  Suppleant Yvonne Johansson 2022-2023 (Väljs på 2 år) 
  Suppleant Ulrika Månsson 2022-2023 (Väljs på 2 år) 

  Fyllnadsval av: 
  Ordinarie ledamot John Mossop (kassör) 2022 (Väljs på 1 år) 
  Suppleant Willy Davidsson 2022 (Väljs på 1 år) 

   
§16. Val av revisor och suppleanter 
  Nyval av: 
  Ordinarie Sten Heijel 2022 (Väljs på 1 år) 
  Ordinarie Anita Ericsson 2022 (Väljs på 1 år) 
  Suppleant Eva Andersson 2022 (Väljs på 1 år) 
   
§17. Förslag till ombud och suppleanter i centralföreningens styrelse (skall vara 
styrelsemedlemmar) 
  Nyval av: 
  Ordinarie Ulf Gustavsson 2022 



  Omval av: 
  Suppleant Rickard Bergsten 2022 

§18. Övriga val (funktionärer och valberedning, 1 år, 2022) 

Koloniföreståndare  Kenny Andersson, hus 80 
Materialförvaltare (maskinpark) Jim Johansson, hus 139 
Materialförvaltare (städ)  Margareta Westman, hus 129 

Arbetsledare område 1  Magnus Fallgren, hus 6 
Biträdande arbetsledare område 1 Görel Månsson, hus 2 

Arbetsledare område 2  Leif Nilsson, hus 61 
Biträdande arbetsledare område 2 Tomas Dahl, hus 182 

Arbetsledare område 3  Tomas Roslund, hus 161 
Biträdande arbetsledare område 3 Sören Angbo, hus 199 

Repr. Vägföreningen  Britt-Marie Petersson, hus 153 
   Sören Angbo, hus 199 
   Lars-Åke Wikensjö, hus 165 

Barnansvariga  Susanne Almroth, hus 18  
   Therese Larsson, hus 101   
                                                      Margareta Hof, hus 74 
Kioskansvarig/Samordnare Eva Andersson, hus 80   

Nöjeskommitté /aktivitetsledare Therese Disfält, hus 192  
   Jeanette Danielsson, hus 196 
   Linda Holmgren, hus 19 

Nöjeskommité förstärkning Lisbeth Lorné, hus 53 
   Inger Nilsson, hus 99 
   Åsa Pedersen, hus 64 

Bingo   Eva-Lena Almroth, hus 18 
Hemsidan inkl. bokning lokaler  Maria Malmgren, hus 194 
Nyckelansvarig, uthyrn. lokaler Lisbeth Lorné, hus 53   
Soprumsansvarig  Anita Andersson, hus 109 



Miljöstation   Ulf Gustavsson, hus 82 
Studieombud  Tiina Holmgren, hus 87 
Byttan   Inger Nilsson, hus 99 
   Janne Johansson, hus 98 
   Jeanette Danielsson, hus 196 
Rabattansvarig infarten  Marie Fallgren, hus 6 
   Lizette Capel, hus 33 

Valberedning  Mats Hansson, hus 30 
   Kia Jonsvik, hus 137 
   Anneli Albertsson, hus 78 

§19. Övriga ärenden 
- Information om hemsidan. Mejla gärna hemsidan@gunnesbykolonin.se om ni vill 

komma ut med information om saker.   
- Uppdaterade trivselregler finns nu på hemsidan. Dessa kommer att tas upp igen för att 

kunna antas på sommarmötet. 
- Koloniföreståndare Kenny rapporterade om det arbete som gjorts under året, och lite om 

vad som är på gång. Presentation av arbetsledarna.  
- Information om årets vattenpåsläpp. Vattnet kommer att släppas på 2/4 kl 10.00. 
- I vårt duschhus, till höger, finns en hjärtstartare. Krossa rutan med en sten om det är 

bråttom att komma åt den och du inte har nyckel med dig. 
- Vi har en del problem med råttor i området. Varje husägare uppmanas att kontakta sitt 

försäkringsbolag för att få en råttfälla utomhus. Ju fler desto bättre. 
- Fastighetskontoret är vidtalat angående flödet nere vid dammen, som inte sväljer allt 

vatten. Vi har problem med översvämningar.  
- Fråga från en medlem kring bäcken. Tomterna gröps ur av vattenmassorna när det regnar 

mycket. Vi behöver jobba vidare i styrelsen med vad vi får lov att göra, exempelvis lägga 
stenar i bäcken för att dämpa framfarten.   

- Fråga från en medlem kring farthinder, samt brist på återkoppling från styrelsen kring 
denna fråga. 

- Fråga från en medlem kring snickarverkstaden. Tanken är att aktivitet där ska komma 
igång under våren. Information från arbetsgruppen kring snickarverkstaden kommer 
inom kort. 

- Nöjeskommittén informerade kort om kommande program. I år tror vi att vi återigen kan 
anordna midsommarfirande, och då behövs många hjälpande händer. 

§20. Avslutning 



Avgående styrelsemedlemmar avtackades med ett presentkort. Mötesordförande tackade för 
medlemmarnas engagemang och föreningens ordförande Annelie Albertsson avslutade 
mötet. 

Claes Anneling, ordförande                                     Marianne Spetz, sekreterare 

Karin Eckerstein, justerare                                       Eva Andersson, justerare 


