PROTOKOLL FÖRT VID GRÅENS KOLONIFÖRENINGS ÅRSMÖTE 26/3-14
§ 1

Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2

Föredragande och godkännande av dagordningen godkändes.

§ 3

Fråga om mötet var utlyst i rätt tid godkändes.

§ 4

Val av två justerare blev Richard Lindberg och Siv Sandin.

§ 5

Föregående protokoll upplästes och godkändes.

§ 6

Framläggande årsredogörelse för 2013 godkändes och vi har 121 500 kr
i kassan.

§ 7

beslut om
a)
b)
c)
d)

§ 8

Fastställelse av årsredovisningen godkändes.
Balansräkningen godkändes.
Full ansvars frihet för styrelsen år 2013 .
Medlems och båtupptagnings avgifter för 2015 oförändrade

Val av styrelsen . Omval av Lennart Larsson, Annika Lindberg, Martin
Martinsson. Håkan Östergren avgår och Kalle Berggren ersätter honom
som ledamot . Thorleif Roijer går upp som suppleant för Kalle Berggren
och Bengt –Arne Ljungberg suppleant.
Revisorer Roy Jönsson , Georg Svensson och Suppleanter Bengt
Lindfors och Christina Franzon. Omval.
Ordningsmän för konserven omval av Bo Lindgren (2 år).
Omval av valberedningen Bo Ståhl (sk) Helene Ljungberg och Mats
Persson.

§ 9

Rapporter och skrivelser:
· Vatten avgifter det ligger på 300 kr / stuga och det är halv avgift
annars 600 kr och det är en avgift för att vi har tillgång till vatten .
· Statens fasighetsverk, kommunen och jurister är inkopplade
angående sanerings kostnader för Doppingarnas badhus som

ligger på våra stränder. Nästa vecka ska de komma in och kolla
inför en ev sanering.
· Skadestånd för förstörda bryggor ska tas ned doppingarna men
inga garantier att det går igenom.
· Till midsommar ska det läras ut hur hjärtstartaren fungerar.
· Pallbockar, ta de med hem eller ställ undan de på loftet själv.
§ 10

Rep gruppen :
· Målning av konserven, färg och ställning ordnat . Anslag på
tavlan. Anteckna när man kan hjälpa till.
· 4 avstängnings ventiler ska grävas fram och lagas.
· 2 fönster och en dörr i konserven ska bytas.

§ 11

Stora städdagen blir den 31/5.

§ 12

Förslag till städlistan godkändes.

§ 13

Festkommittén har lämnat ett program för sommaren som ser fint ut.

§ 14

Övrigt:
·
·
·
·
·

§ 15

Kolla över det gamla spelet utan för konserven .
Hjärtstartaren är leasad på 3 år och den blir debiterad / stuga.
Stäng bommen i lustbåtshamnen efter er när ni kört igenom.
Vattnet är nu påslaget, kolla era huvudkranar.
Förslag att meddela på hemsidan när vattnet ska sättas på.

Ordförande Lennart Larsson tackade för visat intresse och avslutade
mötet.
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