ÅRSMÖTE VID GRÅENS KOLONIFÖRENING 27 MARS 2013
§ 1

Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna och då
speciellt Christer Söderkvist & Katarina Koos som köpt Mikael Olssons, Mikael &
Anneli Olsson som köpt Gert & Marias, Ronnie & Maria Meisner som köpt Kenth
stuga. Agneta & Carsten står numera som ensamma ägare.
Därefter hölls en tyst minut för Siv Mårtensson.

§ 2

Dagordningen godkändes.

§ 3

Fråga om mötet utlysts i rätt tid godkändes.

§ 4

Val av två justerare blev Anneth Lindgren och Bo Sandin.

§ 5

Föregående protokoll upplästes och godkändes.

§ 6

Framläggande årsredogörelse för 2012 godkändes och vi har 130 427 kr på kontot.

§ 7

Beslut om
a)
b)
c)
d)

§ 8

Fastställelse av årsredovisningen godkändes,
Balansräkningen godkändes,
Full ansvarsfrihet för styrelsen för år 2012,
Medlems och båt uppläggnings avgifter för 2014 oförändrat.

Val av styrelsen; Thorleif Cardell, Håkan Östergren, Maria Brandt, Lotta Martinsson,
Kalle Berggren och Bengt Arne Ljungberg.
Revisorer Roy Jönsson, Georg Svensson och suppleanter Bengt Lindfors och Cristina
Franzon.
Ordningsmän för konserven Bo Lindgren1år, Urban Larsson 2år och Gunnar
Gundersson 2 år.
Valberedningen Bo Ståhl (sammankallande), Helene Ljungberg och Mats Persson

§ 9

Rapporter och skrivelser:
·
·
·
·
·
·

Vattnet dröjer ca 2 veckor till,
Pallbockar ska vara i plåt. Kalle fixar med en lista för ett kollektivt inköp av
pallbockar,
Glöm inte att göra adressändringar,
Info blad till nya stugägare. Kolla även hemsidan,
2 nya gräsklippare ev. 1 ny trimmer,
Plåthuset vid tippen ska rivas. Plåten får slängas på kajen och tillstånd finns.

§ 10

Repgr.
·
·
·
·

Båtkärran fixad,
Måla om konserven,
Säg ifrån om något behöver fixas,
Porten i konserven ev. höjden.

§ 11

Stora städdagen blir den 1 juni och i år kommer det att delas in i grupper.

§ 12

Städgrupperna kommer att vara 4 st och städledarna kommer att gå runt och
kalla i stugorna.

§ 13

Festkommitténs rapport har skickats ut till alla. Bingon kommer ev. att strykas.
Hemsidan kommer att uppdateras vid bokningar. Efterlysningar till priser.

§ 14

Övrigt:
·
·
·
·
·

§ 15

Gå in på hemsidan hela året, tavlan och nätet synkas,
Minkfällorna har de fångat något? svar nej,
Vad händer med arrendeavtalet,
Parkering lustbåtshamnen vad händer?,
Sopor fortsatt container i lustbåtshamnen.

Ordförande Lennart Larsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

justeringsmän

Annika Lindberg

Anneth Lindgren

Bo Sandin

