
TOMTEBODA KOLONIFÖRENING 

 

Protokoll fört vid årsmöte den 25 mars 2019 

 
Plats: Vagnhallen, Fontänen  

Närvarande; 38 personer 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Noureddine Moussaoui öppnade mötet, hälsade alla välkomna och 

påbjöd en tyst minut för Rose-Marie Hallgren som avlidit under året. 

 

§ 2. Den personliga kallelsen 

Godkändes. 

 

§ 3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 4. Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Saeed Dawood och Patrik Karlsson.  

 

§ 5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Till ordförande för mötet valdes Noureddine Moussaoui och till sekreterare Lisbeth 

Dackegård. 

 

§ 6. Val av rösträknare 

Till rösträknare valdes protokolljusterarna Saeed Dawood och Patrik Karlsson. 

 

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Ordföranden läste valda delar av verksamhetsberättelsen på både svenska och arabiska. Han 

betonade extra försiktighet med bevattning även i sommar. Verksamhetsberättelsen 

godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 8. Den ekonomiska berättelsen 

Kassören Catharina Kjellgren redogjorde för ekonomin. Den ekonomiska berättelsen 

godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 9. Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse lästes upp av Jenny Karlsson. Revisorerna föreslog årsmötet att ge 

styrelsen ansvarsfrihet för årets förvaltning och att 2018 års vinst förs över till 2019. 

Berättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet 

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018. 

 

§ 11. Val av styrelse och övriga förtroendevalda 

Årsmötet beslutade att 

 ¤ till ordförande på två år välja Noureddine Moussaoui, omval. 

 ¤ till ledamöter på två år välja Stefan Algotsson, omval, och Anders Cronstierna, omval. 

 ¤ till suppleant på två år välja Safiyeh Talebi. 



    Kvar i styrelsen till årsmötet 2020 är Catharina Kjellgren, Lisbeth Dackegård och Anders       

Hagström. 

 

 ¤ till revisor på två år välja Jenny Karlsson, omval.  

Kvar till årsmötet 2020 är Lars Hedberg. 

 

 ¤ till revisorssuppleant på 1 år  välja Ebrahim Rankjeshan, omval. 

 ¤ till valberedning välja Akbar Safari Poor och Najia Manar. 

 

§ 12. Beslut om ersättningar 

Enligt tidigare beslut är arvodet 7 500 kronor, att fördela inom styrelsen. Ersättning för utfört 

arbete har varit 60 kronor per timme. Styrelsen föreslår att arvodet och ersättning för utfört 

arbete förblir oförändrade vilket mötet godkände. 

 

§ 13. Beslut om parcellavgifter 

Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad, 4 kronor per kvadratmeter, av vilka 

25 öre sätts av till kostnader inför flytten. 

 

§ 14. Motioner 

Inga motioner har inkommit. 

 

§ 15. Övriga frågor 

Ordföranden berättade att området den senaste tiden har haft ovälkomna besök av personer 

som bl a förstört lås, staket och fönster. 

*  Den 16 april sätts vattnet på.   

*  Städdagen är bestämd till lördag den 4 maj. Samling kl 9 vid Catharinas stuga. 

 

§ 16. Avslutning 

Ordföranden tackade medlemmarna och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

…………………………………………………………………………………. 

Lisbeth Dackegård, protokollsekreterare 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

Noureddine Moussaoui, ordförande 

 

 

justeras 

 

   

…………………………………………  ………………………………………… 

Patrik Karlsson   Saeed Dawood 


