Årsmöte 2017-05-18
Plats: Revingegatan 19A, Lund, i källaren Tid: 19-20.30
Dagordning
1.
2.
3.
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5.
6.
7.
8.

Mötets öppnande
Fastställande av dagordning
Fastställande av röstlängd
Val av mötesordförande och mötessekreterare
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Nya medlemmar
Behandling av inkomna motioner/propositioner

Motioner
Förslag att ställa in årsmötet alternativt omvandla det till ett icke beslutsfattande medlemsmöte. Se
bilaga Motion 1
Förslag att styrelseuppdragen i föreningen fördelas ut i tur och ordning efter medlemslistan. Se
bilaga Motion 2
Propositioner
Förslag till ny stadga, andra omröstningen - §3 ändras enligt följande:
Medlem i föreningen är den kolonist som innehar arrendeavtal med Lunds kommun, betalar sin
årsavgift och i övrigt följer de beslut som styrelsen och föreningen fattar på möte, liksom villkor
och riktlinjer utfärdade av kommunen.
Ett koloniarrende äger en röst.
Årsavgiften till föreningen fastställes av årsmötet.
En röstberättigad medlem kan vara ombud för ytterligare en (1) medlem vid års- och
medlemsmöten.
Den medlem som inte respekterar de beslut som tagits gemensamt av föreningens års- resp.
medlemsmöten och därmed uppenbarligen skadar och/eller motverkar föreningens mål eller syften,
ska kunna uteslutas ur föreningen.
Uteslutning ska föregås av att styrelsen samlar in och bedömer underlaget samt preciserar
grunderna för uteslutning. Därefter ska styrelsen ha en muntlig diskussion med den som ev. ska
uteslutas så att denne kan bemöta styrelsens motivering. Först därefter tar styrelsen beslut om
uteslutning vilket därefter skriftligen meddelas medlemmen samt kommunen. I beslutet ska skälen
för uteslutning redovisas. Medlem kan överklaga uteslutningsbeslut till årsmötet.
Nu gällande stadgar finns att ta del av på hemsidan .
Förslag att avveckla Gläntans släpvagn. Då den p.g.a. elfel inte längre är körbar, föreslår styrelsen
att den bjuds ut till intresserad medlem eller, om ingen är intresserad, läggs ut på Blocket. Om mer
än en medlem är intresserad avgör lotten.
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Årsberättelse
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av Ordförande
2 år
Sekreterare
2 år
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Ord. Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Val av Revisor
Revisorssuppleant
Val av Valberedare 1
Valberedare 2
Val av Ombud till LKC
Val av Gräsmatteansvarig
Beslut om arvoden
Fastställande av avgifter
Övriga ärenden

Information från styrelsen
Vad göra med släpet
20.

Mötets avslutande

2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

