
Årsmöte 2014-03-13 Akalla Koloniträdgårdsfiirening

1 Mötet fiirklarades öpet av styrelsemedlernmen Lars Hennix

2 Miitet bqfanns vara behörigt utlyst

3 Till mötesordfrrande valdes Lars Hennix
Till mötessekreterare valdes Maria Bylund
Till justerare och rösffåiknare valdes Monika Franzon och Bijan Pourhassan

4 Dagordningen godkiindes med till?igg av en övrig fraga under pu:drt 13, argående A-kalladasen.

5 Verksarihetsberättelsen gicls igenom av Lars Hennix

6 Bokslutsrapporten gielts igenom av Lars Hennix

7 Revisionsberättelsen låistes upp av Lars Hennix

8 Sqnelsen beviljades ansvarsfrihet for 2013

9 Överskottet fiir 2013, 8.025 k fiirs över i ny riikning

10 Inga motioner eller forslag hade inkommit till mötet

11 Ersäthingen till styrelsemedlemmarna och forvaltare blir samma som under 2013, 99O0:-
som de flår dela på

12 Styrelsen och funklionåirer valdes
Den nya s§relsen består av
Amir Bakhtiari (ordfiirande)
Marie Ryberg (kassör)
Maria Bylund (edamot)
Josef Soultani (ledamot)
Bijan Pornhassan ( ledamot och kontakhan för lottuthyrning)

Till revisorer valdes
Bela Johansson (revisor)
Elisabeth Qvist (revisorsuppleant)
Eva Anderssoa (revisorsupplean|

Till valberedning valdes
Ulrika Bengtsson
MasumaAmeen

13 Öwiga frågor
. Några medlemmar hade åsikter om hur andra medlemmar sköter sina lotter. Stiimman beslutade

att sådan frågor tas upp direkt med styrelsen. Styrelsen skall även fiirsöka göra flera
rundvandringar pa oorådet under säsongea.

Gråsklipren frr låns *v mdhmmilrm *re då måste mcdlermrcn häntaka säg§n fiårt

styretsen inmn 3å afi &ryle hn låsa upp hden Dc rnedtrerrmarsm vill tårla *fäsklippren skall

ctsä ffi ingnrkisr cmr hur dm ls*ms.

Eil 111gdtrm §FEsl€ dt rsdskaperr skåll s€s §ver, errenhellt *ätl ea dd slitna redskq bytes ut oth

nya inftrska&s. D$ta gåller ärsr skottlsånuaa-

Medemslista med aaurn och lot m örskr *v rpdlanrnane. Syrelse* skall un&söka om det är

tiltålEr d§@ rW #ma lislm.

, Detfinrs irCIeseftr ffisffisilsp en gn{ppsom trmrmer a$odla oc}r *ålja blom*pr oc}t

grsns*ka vid e**ltad*grna tisttå skickads nmt urder ärsrnffi"

. Materi*l ftr # rygga n1,a re&kaptådor kommer att kfipas in odr byggrs u$&r 2014

14 Mötesordförads ftrklarade rnÖtet arnlutst
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