PROTOKOLL FÖRT VID GRÅENS KOLONIFÖRENINGS ÅRSMÖTE 27 MARS 2018

§ 1 Ordförande Lennart Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Härefter informerade han om nya stugägare p. g. a. stugförsäljningar och överlåtelser
till barn enligt följande:
Thomas Brorson har sålt till Janina Folke, Imelda Chavez till Emil Bäckberg och Isabella
Liebgott, Roy Jönsson till Joakim Olsson och Emma Sandsborg och Ann-Marie Björne till
Alva Schmidt Kordina samt att Rickard och Christina Lindberg har överlåtit till sina barn
Niklas och Stefan Lindberg, Lennart Hermansen till Jens och Gitte Hermansen och
Bengt Lindfors till Håkan och Caisa Lindfors.
§2

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§3

Frågan om mötet var utlyst i rätt tid godkändes.

§4

Till justerare till dagens protokoll och tillika rösträknare utsågs Mona Svärd och Astrid
Petersson.

§5

Föregående protokoll upplästes och godkändes.

§6

Årsredogörelsen och revisionsberättelsen för år 2017 framlades och föredrogs.
I samband härmed meddelade kassören att vi för närvarande har 131 707 kr i kassan.

§7

Årsmötet beslöt att:
a)
b)
c)
d)

Fastställa den i årsredogörelsen intagna resultat- och balansräkningen.
Disponera föreningens överskott i enlighet med styrelsens förslag.
Bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för år 2017.
Medlems- och båtuppläggningsavgifterna förblir oförändrade för år 2019.

§ 8 Val av styrelse
Årsmötet omvalde ordförande Lennart Larsson, sekreterare Annika Lindberg och
ledamoten Bengt-Arne Ljungberg samt utsåg Thorleif Roijer till ordinarie ledamot efter
Kalle Berggren. Samtliga valdes för en tid av 2 år.
Till suppleant omvaldes Christina Franzon och till ny suppleant att efterträda Thorleif
Roijer valdes Alva Schmidt Kordina. Båda valdes för en tid av 1 år.
Val av revisorer
Till revisorer utsågs Georg Svensson och Bengt Lindfors och Martin Martinsson och
Kaarin Bodén till suppleanter. Samtliga valdes för en tid av 1 år.
Val av ordningsmän
Till ordningsman omvaldes Bo Lindgren för en tid av 2 år. I samband härmed
omnämndes att Lennart Larsson och Michael Olsson har 1 år kvar på sin mandattid.

Val av valberedning
Till ledamöter i valberedningen omvaldes Bo Ståhl (sammankallande), Helene
Ljungberg och Mats Persson för en tid av 1 år.
§9

Rapporter och skrivelser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sätt husnummer på stugorna gärna ifrån två håll ifall man kan komma ifrån mer än
ett håll.
Mycket att elda från trädfällningen.
Länsstyrelsen har skogat bakom Östergrens och tippat det på plats där det inte får
ligga. Föreningen har sagt till om detta och det kommer att åtgärdas.
Hjärtstartaren är servad och den piper när det är kallt.
Vallen utanför Jojjes håller på att rasa. Kommunen ska komma in och titta på det.
Geologer har varit inne på Gråen för att borra efter jordprover.
Biblioteket behöver röjas igen.
Brandsläckarna ska servas och det behövs en utbildning på hur de fungerar
Vattenpåsättning troligen på långfredagen eller senare.
Årsmötet på LSS handlade mycket om stölder på flytbryggan. En grupp skall bildas
som ska se till säkerheten i hamnen. Ny belysning kopplas till jordfelsbrytare/larm.
Diskussioner pågår angående belysning, eventuellt en grind, kameraövervakning,
vakthållning.
En skrivelse om förlängning av nyttjaderättsavtalen kommer att skickas ut till
respektive stugägare under april månad.

§ 10 Reparationer och anskaffningar:
•
•
•
•

Nytt golv uppe på loftet i salthuset
Ny klädsel till stora porten till konserven.
Gamla båtkärran ska skrotas
Broms och veven sönder på båtkärran

§ 11 Stora städdagen blir den 2 juni kl 11:00.
§ 12 Städlistan godkändes.
§ 13 Festkommittén uppmanar medlemmarna att ställa upp och hjälpa till vid
arrangemangen. Meddelande kommer att sättas upp på anslagstavlan när hjälp
behövs.
§ 14 Eftersom något övrigt ej förekom tackade ordföranden Lennart Larsson för visat
intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
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Annika Lindberg

Mona Svärd

Astrid Petersson

