
Protokoll vid 

Föreningen Gunnesby Koloniträdgårdars ordinarie årsmöte 
söndagen den 10 mars 2019, klockan 12.00 

Plats: Kollosalen, Gunnesby 

§1. Mötets öppnande (parentation) 
Vice ordförande Ulf Engstrand hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Parentation 
hölls över avlidna medlemmar.  

§2. Fastställande av röstlängd och dagordning 
90 röstberättigade medlemmar. Ingen med fullmakt. 
Den utsända dagordningen godkändes. Den stämmer dock inte helt överens med hur 
den ska se ut enligt våra stadgar, vilket behöver justeras till nästa årsmöte. 

§3. Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Sven Knutsson, som tackade för förtroendet. 

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

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

§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. Förvaltningsberättelsen lades till handlingarna. 

§8. Fastställande av balansordning 
Balansräkningen stämmer men noterna stämmer inte helt. Dessa ska kompletteras och 
information om detta ska gå ut till medlemmarna. Med denna notering fastställdes 
balansräkningen.   

§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. 

§11. Behandling av inkomna motioner:  
 Motion 1: Solpaneler 
Motionärerna Arne och Christine Safi Roslund presenterade sitt förslag att ta in 
offerter för att installera solpaneler på taket på Kollosalen. Styrelsen önskade en 
arbetsgrupp som undersöker detta. Arne Roslund och och Kenny Andersson föreslogs. 
Årsmötet biföll motionen och tillsatte arbetsgruppen. 
 Motion 2: Förbättra dräneringen i området  
En av motionärerna, Christine Safi Roslund redogjorde för förslaget. Styrelsen avslog 
motionen. Inför arrendeförhandlingar bör denna fråga lyftas för att eventuellt få hjälp 
av Göteborgs Kommun som äger marken. 

§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 resultat 32 414:- balanseras i ny räkning. 

§14. Beslut om arbetstimmar 2019 
Styrelsen föreslog oförändrade antal arbetstimmar, 17 per stuga. Årsmötet godkände 
förslaget. 

§15. Beslut om arbetspeng 2019 
Styrelsen föreslog oförändrad ersättning, 29:- per timme. Årsmötet godkände 
förslaget. 

§16. Rapporter 
- Ingen motortrafik på gångarna under den närmaste månaden för att skona gångar.  
- Det är inte tillåtet att parkera längs med asfaltsvägen vid lekplatsen. 
- Det är inte tillåtet att ladda sin elbil via ett vanligt uttag i stugan på grund av 

brandrisk. 
- Incidenter i kolonin under vinterhalvåret. Det har varit inbrott vid ett tillfälle samt att 

huvudsäkringarna på ett av pumphusen har fått bytas. Om lampan på något av de två 
pumphusen blinkar måste man tillkalla koloniföreståndaren Kenny Andersson. Risk 
för att avloppsvatten kommer in i stugorna annars. 

- Vägföreningens arbete har kommit igång, bland annat med röjning av sly längs 
vägen. De som har stugor i område 3 uppmanas att köra längs med kanten av 
koloniområdet. Den asfaltsväg som går rakt igenom kolonin är sliten, och vi måste 
vara rädda om den. Kör på den så lite som möjligt. Håll hastighetsgränsen på max 
30 km/h inom hela vårt område. Ta det också lugnt i backkrönet efter 
järnvägsövergången. Vägföreningen önskar fler medlemmar, alla som har möjlighet 



att bidra med sitt engagemang uppmanas att höra av sig till Britt-Marie Petersson, 
Eva Andersson eller Sören Angbo. 

- Angående vår tvättstuga, skriv tydligt på listan så att det går lätt att läsa av vem som 
har använt tvättstugan. 

- FGK önskar extra folk inför arrendeförhandlingarna, samt till en 
stadgeförändringsgrupp. Anmäl gärna ert intresse till vår styrelse. 

- Antalet rapporterade arbetstimmar har gått ner. Kom ihåg att meddela de timmar du 
jobbar för föreningen, även om du inte vill ha betalt för dem. Styrelsen vill gärna 
veta hur många timmar som medlemmarna lägger ner på föreningen. 

- Nöjeskommitéen redovisade sina planer för säsongen. 

§17. Styrelsens förslag till budget 2019 
Det kom upp en frågeställning kring hur ”övriga intäkter” redovisas. Det finns en 
differens mellan kommande års intäkter och utgifter. Årsmötet efterlyser en total 
uppställning av intäkter och utgifter. Årsmötet beslutar att man i nästa års budget är 
tydligare kring detta. Föreslagen budget godkändes trots detta av årsmötet.  

§18. Val till styrelsen:         
      1 Ordförande, 1 år, 2019                                   (fyllnadsval) Annelie Albertsson 
   1 Kassör, 2 år 2019-2020                                  (omval) Anita Ericsson
       2 Ordinarie ledamöter, 2 år, 2019-2020            (omval) Marianne Spetz 
                                                               (omval) Britt-Marie Petersson         
  1 Ordinarie ledamot, 1 år. 2019                          (fyllnadsval) Kerstin de Zwart
      2 Suppleant, 2 år, 2019-2020                              (nyval) Axel März  
                                                               (nyval) Jana Bjarnadottír
  2 Suppleant, 1 år 2019,                                       (fyllnadsval) Catrin Kävrestad   
                                                               (fyllnadsval) Richard Bergsten 
    1 Revisor, 2 år, 2019-2020                                 (omval) Anette Mattsson
   

§19. Val av: Övriga funktionärer, 1 år,  2019 
Ombud FGK  
 1 ordinarie Annelie Albertsson 
 1 suppleant vakant (skall tillsättas av styrelsen) 
Koloniföreståndare   Kenny Andersson 80 
Materialförvaltare   Jesper …. 149 
Arbetsledare område 1  Kent Forsberg 9 
Biträdande arbetsledare område 1  Christer Malmström 39 
Arbetsledare område 2   Leif Nilsson 61 
Biträdande arbetsledare 2  Tomas Dahl 182 
Arbetsledare område 3  Tomas Roslund 161 
Biträdande arbetsledare område 3  Sören Angbo 199 
Barnansvariga   Susanne Almroth 18 
    Margaretha Hof 74 
    Ann Johansson 112 



Kioskansvarig   Eva Andersson 80 
Nöjeskommittén   Lisbeth Lorné 53 
    Eva Andersson 80 
    Therese Disfält 192 
    Anette Granqvist 198 
    Maj-Lis Davidsson 67 
    Jeanette Danielsson 196 
Bingo  huvudansvarig                                                    Eva-Lena Almroth 18 
Byttan     Inger Nilsson 99 
    Jeanette Danielsson 196 
Hemsida samt lokalbokning  Janne Saaristo 112 
    Maria Malmgren 194 
Materialförvaltning städ  Margareta Westman 129 
Tvättstugebetalningar Anita Ericsson 48 
Soprumsansvarig  Anita Andersson 109 
Miljöstation  Kent Forsberg 9 
Studieombud   Ann-Marie Andersson134 
Entréansvariga  (blommor vid stenen)  Anita Ericsson 48 
    Lizette Capel 33  
    Marie Fallgren 6  
§20. Val av valberedning 
Till valberedning valdes: 
Område 1  Mary Kullander 29 
Område 2  Tina Jacobsson 97 (sammankallande) 
Område 3  Lars-Åke … 165 

§21. Nya frågor att hänskjutas till styrelsen 
Inga nya frågor. 

§22. Avslutning 
Avgående styrelsemedlemmar samt vår tidigare maskinansvarige avtackades med ett 
presentkort. Mötesordförande Sven Knutsson tackade för medlemmarnas engagemang 
och föreningens nytillträdda ordförande Annelie Albertsson avslutade mötet. 

Sven Knutsson, ordförande                                     Marianne Spetz, sekreterare 

Eva Andersson, justerare                                         Karin Eckerstein, justerare
 


