PROTOKOLL FÖRT VID GRÅENS KOLONIFÖRENINGS ÅRSMÖTE 25 MARS 2015
§1

Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§3

Frågan om mötet var utlyst i rätt tid godkändes.

§4

Till justerare av dagens protokoll och tillika rösträknare utsågs Rickard Lindberg och
Astrid Peterson.

§5

Föregående protokoll upplästes och godkändes.

§6

Årsredogörelsen och revisionsberättelsen för år 2014 framlades och föredrogs. I
samband härmed meddelade kassören att vi för närvarande har 132 000 kr i kassan.

§7

Årsmötet beslöt att:
a)
b)
c)
d)

§8

fastställa den i årsredogörelsen intagna resultat- och balansräkningen,
disponera föreningens överskott i enlighet med styrelsens förslag,
bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för år 2014,
medlems- och båtuppläggningsavgifter förblir oförändrade under år 2016.

Val av styrelse
Årsmötet omvalde kassören Thorleif Cardell, vice ordföranden Kalle Berggren, vice
sekreteraren Maria Brandt och ledamoten Lotta Martinsson till styrelserepresentanter
för en tid om två år och Bengt-Arne Ljungberg och Thorleif Roijer till styrelsesuppleanter
för en tid om ett år.
Val av revisorer
Till revisorer utsågs George Svensson (omval) och Christina Franzon (nyval efter Roy
Jönsson) och till revisorssuppleanter utsågs Bengt Lindfors (omval) och Kaarin Bodén
(nyval efter Christina Franzon).
Val av ordningsmän
Till ordningsmän efter Urban Larsson och Gunnar Gundersen som stod i tur att avgå
utsågs Lennart Larsson och Michael Olsson för en tid om två år. Härvid omnämndes att
Bo Lindgren har ett år kvar på sin mandattid.
Val av valberedning
Till ledamöter i valberedningen omvaldes Bo Ståhl (sammankallande), Helene Ljungberg
och Mats Persson för en tid om ett år.

§9

Rapporter och skrivelser:
Vattenavstängningen och vattenpåsättningen sker numera under en dag och inte två.
Vid frågor angående detta kontakta Ronnie Meisner.
Vallarna ska fyllas med matjord men mera jord kommer att behövas.
Bygget i Lustbåtshamnen börjar bli färdigt. För att komma ut på bryggan ska man gå på
den nya delen närmast parkeringen. Bygget beräknas vara klart inom 14 dagar.
Kontaktperson är Anders Nyberg.
Bastuförfrågan. Finns intresse? Det blev röstning och 15 st Ja 21 st Nej.
Till stora städdagen, det liknar en lumpsamling i biblioteket. Lägg inga tidningar där.
Sortera bland böckerna. Behåll en del och kasta resten. Likaså beträffande flytvästarna
behåll ett mindre antal. Behöver någon en väst så ta den nu innan de slängs.

§ 10

Reparationsbehov och anskaffningar:
Stora bryggan behöver renoveras. Lindgren och Larsson kollar upp.
Styrelsen har beslutat att köpa in 40 nya stolar till Konserven.
Slipen är murken och behöver repareras.
Inventering över renoveringsbehov, upptäcker ni något så meddela.
Segel i taket kan kanske dämpa ljudet inne i konserven istället för ljudbafflar.

§ 11

Meddelades att stora städdagen blir den 30 maj.

§ 12

Städlistan för år 2015 godkändes.

§ 13

Festkommittén har skickat ut rapport om aktiviteter. Samt meddelar att det blir levande
orkester till midsommar.

§ 14

Övrigt:
Tack till dem som håller ordning på tippen.

§ 15

Ordförande Lennart Larsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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