PROTOKOLL FÖRT VID GRÅENS KOLONIFÖRENINGS ÅRSMÖTE 22 MARS 2017
§1

Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Därefter hölls det en tyst minut för Bo Sandin, Vivi-Ann Cardell och Gert Persson.
Carl-Uno Oscarsson har skrivit över stugan på sina döttrar Karin Rangström och Ann
Marie Falkvall.

§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 Astrid Petersson och
Anneth Lindgren.

§5

Föregående protokoll upplästes och godkändes.

§6

Årsredogörelsen och revisionsberättelsen för år 2016 framlades och föredrogs.
I samband härmed meddelade kassören att vi för närvarande har 90 797 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 2016,
medlems- och båtuppläggningsavgifterna förblir oförändrade för år 2018.
Val av styrelse
Årsmötet omvalde kassören Thorleif Cardell och vice ordföranden Kalle Berggren
samt ledamöterna Lotta Martinsson och Mia Brandt. Samtliga för en tid om två år.
Till suppleanter valdes Christina Franzon och Thorleif Roijer. Båda valdes för en tid
av ett år.
Val av revisorer
Till revisorer utsågs Georg Svensson och Bengt Lindfors och till revisorssuppleanter
utsågs Kaarin Bodén och Martin Martinsson. Alla valdes för en tid om ett år
Val av ordningsmän
Till ordningsmän omvaldes Lennart Larsson och Mikael Olsson på två år. I samband
härmed omnämndes att Bo Lindgren har ett år kvar av sin mandattid.
Val av valberedning
Till ledamöter i valberedningen omvaldes Bo Ståhl (sammankallande), Helene
Ljungberg och Mats Persson för en tid av ett år.

§9

Rapporter och skrivelser:
•

Meddelades att ett möte med andra koloniföreningar hade avhållit angående
toaletter.

•

•
•

§ 10

Länsstyrelsen har varit på Gråen och kollat och meddelat att det fridlysta
området inte får användas som avstjälpningsplats. Det kommer att sättas upp
ett meddelande i konserven att detta inte är tillåtet.
Det har inköpts en musikanläggning med högtalare för 6000 kr
Båtägare som hyr båtplats i Lustbåtshamnen skall visa upp försäkringsbevis
för segelsällskapet.

Reparationer och anskaffningar:
•
•
•
•

Damrummet har renoverats under vintern.
Golvet uppe på loftet i salthuset är dåligt och behöver repareras under
sommaren.
Medlemmar i LSS får låna deras lokal i Seglarpaviljongen gratis.
Meddelades att slipen förmodligen håller ett par år till.

§ 11

Stora städdagen blir den 3 juni kl 10.

§ 12

Alla stugorna är numera med på städlistan.

§ 13

Festkommittén:
Det blir dans för barnen till midsommar och mellan kl 21-24 blir det dans till egen
musik med musikanläggningen för vuxna i konserven och på midsommardagen
arrangeras traditionsenligt Gråensprånget. Under resten av sommaren arrangeras en
sommarfest, bingokvällar, fisketävling, kubbtävling samt den traditionella
avslutningskvällen.

§ 14

Övrigt:
•
•
•
•

§ 15

Maria Grafström-Persson tackar och hälsar till alla.
Styrelsen skall ta reda på vad olika typer av hjärtstartare kostar.
Meddelande till stugägarna om när vattenpåsläppet är helt genomfört skall
göras av härför ansvarig.
Föreningen ska i fortsättningen själva köpa in musgift och sätta detta i
fällorna.

Ordförande Lennart Larsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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Annika Lindberg
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