GRÅENS KOLONIFÖRENINGS ÅRSMÖTE DEN 22 MARS 2016
§ 1

Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Därefter
hölls en tyst minut för Lennart Johansson, Anders Wikberg, Margot Jönsson, och
Stina Håkansson som lämnat oss.

§ 2

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 3

Frågan om mötet var utlyst i rätt tid godkändes.

§ 4

Till att justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare utsågs Karin Håkansson
och Astrid Petersson.

§ 5

Föregående protokoll upplästes och godkändes.

§ 6

Årsredogörelsen och revisionsberättelsen för år 2015 framlades och föredrogs. I
samband härmed meddelade kassören att vi för närvarande har 102 321 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 2015,
medlems- och båtuppläggningsavgifterna förblir oförändrade för år 2017.
Val av styrelse
Årsmötet omvalde ordföranden Lennart Larsson och sekreteraren Annika Lindberg
samt valde suppleanten Bengt-Arne Ljungberg att efterträda Martin Martinsson som
ledamot. Samtliga valdes för en tid av två år. Till suppleant omvaldes Thorleif Roijer
och till ny suppleant efter Bengt-Arne Ljungberg utsågs Christina Franzon. Båda
valdes för en tid av ett år.
Val av revisorer
Till revisorer utsågs Georg Svensson (omval) och Bengt Lindfors (nyval efter Christina
Franzon) och till revisorssuppleanter utsågs Kaarin Bodén (omval) och Martin
Martinsson (nyval efter Bengt Lindfors). Alla valdes för en tid om ett år
Val av ordningsmän
Till ordningsmän omvaldes Bo Lindgren för en tid av två år. Härvid omnämndes att
både Lennart Larsson och Mikael Olsson har ett år kvar på sin mandattid.
Val av valberedningen
Till ledamöter i valberedningen omvaldes Bo Ståhl (sammankallande), Helene
Ljungberg och Mats Persson för en tid av ett år.

§ 9

Rapporter och skrivelser:
Ett erbjudande via LSS om DNA-märkning till en kostnad av 671 kr minus 10% rabatt
presenterades av Ronnie Meisner. Vid fler än 10 köp kommer skyltar att sättas upp i
Lustbåtshamnen, vilka talar om att det finns stöldmärkta objekt där.
Ordföranden meddelade att Räddningstjänsten kommer att ha ett möte med
anledning av att stugor brunnit ner i stadens koloniområden.
Det meddelades att det inte kommer upp någon grind till flytbryggan i
Lustbåtshamnen.

§ 10 Reparationer och anskaffningar m.m.:
Styrelsen meddelade att en byggnadsställning inköpts för en kostnad av 12 975 kr.
Material till stora bryggan är beställt för c:a 35 000 kr för leverans i mitten av maj.
Hjälp behövs med transport av det nya respektive det gamla materialet till och från
Gråen.
Medlemmarna uppmanades att inte ställa gammal olja i Konserven.
Ljudbafflar kommer att sättas upp och lysrören i armaturerna kontrolleras.
På grund av att brädorna på slipen börjar gå sönder uppmanas båtägarna att hålla till
vänstra sidan av slipen vid sjösättning av sin båt.
Det meddelades att brandpumpen numera är föreningens. Räddningstjänsten bryr
sig inte längre om den.
§ 11 Det informerades att stora städdagen blir den 4 juni.
§ 12 Städlistan för år 2016 godkändes.
§ 13 Festkommittén:
Sommarens festprogram, vilket skickats ut tillsammans med övriga utsända
handlingar till årsmötet upplästes.
Härutöver meddelades det att årets kubbtävling arrangeras av Lennart Larsson samt
att Gert och Maria Persson arrangerar en fest med Håkan Brink den 9 juli.
§ 14

Övrigt:
Styrelsen meddelade att den beslutat att gåva till person endast kommer att ges vid
mer än 10 års tjänstgöring i något av föreningens organ.

Bo Lindgren meddelade att han sitter med i hamnrådet för Lustbåtshamnen och att
LSS vill ha ett större engagemang ifrån gråenbor, som har båtplatser hamnen samt att
en del Y-bommar ska bytas ut i hamnen.
Det meddelades att vattenpåsläpp kommer att ske den 25/3 med början kl. 9.00.
Medlemmarna uppmanades att skärpa sig med att meddela adressändringar.
Ett önskemål framfördes av kassören att medlemmarna anmäler sig till att få
möteshandlingarna till årsmötet samt avgiftsfakturan via epost i stället för via vanlig
post.
§ 15

Ordförande Lennart Larsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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