Föreningen Rostorps Egna Hem

Protokoll fürt vid årsmötet den 14 mars 2010
$

I Mötets

öppnande

Ordft)rande Heléne Karlsson hälsade mötesdeltagarna välkomna.
$

2 Parentation

En tyst minut hölls ftir de medlemmar som gått bort under året:
Asta Isaksson, Sävstaholmsgatan 4, Hugo Andersson, Sävstaholmsgatan 6 och Ann-Britt Karlsson,

Kronetorpsgatan 12.
$3

Val av mötesfunktionärer

a)
b)

Ingemar Steimer väljs som ordforande for mötet
Heléne Karlsson väljs som sekreterare ftir mötet.

$ 4 Mötets behöriga utlysning

Mötet godkänner att kallelse har utlysts i Rostorpsbladet och på füreningens hemsida i behörig tid.
$5

Val av justeringsmän, tillika rösträknare

Leif Svensson och Tommy Nyholm.
$ 6 Föredragning om styrelse- och revisionsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse är presenterad i Rostorpsbladet nr 100, vilket delades ut i vecka 8.
Kassör Anders Christensson redogör ftir ekonomiska utfall och aktuellt budgetläge. Revisionsberättelsen är utdelad vid mötet. Båda godkänns av mötet.
$ 7 Beslut om ansyarsfrihet

fÌir styrelsen

Mötet beslutar om ansvarsfrihet ftir styrelsen ftir det gångna året.
$

I

a)

Förstag från styrelsen och motioner från medlemmarna
En inkommen motion med yrkande om ett utgående av anslutning till Villaägarnas riksfiirbund.
Ett eventuellt avslut på anslutning till Villaägarnas riksforbund har diskuterats vid tidigare
årsmöten och Region Syd har varit inbjudna vid eff separat informationsmöte och vid årsmöte
2007.Vid foregående årsmöte sa styrelsen att ämnet inte skulle tas upp om inte någon medlem
yrkade på återupptag genom motion. Nu har sådan inkommit och styrelsen har beslutat tillstyrka
motionen. Kassör Anders Christiansson redogör genom ett bildspel hur styrelsen diskuterat
angående frågan. Se bilaga 1. Nämnas bör också att styrelsen har tagit i beaktande vilka
konsekvenser ett utgående har på foreningens budget. Ordftiranden lämnar ordet fritt fiir en stunds
diskussion och frågor. Mötet beslutar till slut om allmän rösträkning genom handuppräckning.
Motionen har fiiranmälts i Rostorpsbladet nr 100 i samband med kallelse till årsmötet.

Rösträknarna räknar samman att25 deltagande hushåll är närvarande. Rösträkningen ger resultatet
24 röster fiir att utgående ur Villaägama, I röst mot. Mötet beslutar att füreningen lämnar
Villaägarnas riksfiirbund med utgången av år 2010. Styrelsen ñr i uppdrag att skriva en
avgångsanmälan innan utsatt tid ijuni. De medlemmar som önskar fortsatt anslutning kan vara
direktanslutna och blir då även medlemmar i Malmöfüreningen ViM (Villaägarnai Malmö).

b)

En modernisering av stadgarna füreslogs vid årsmötet2009. En kommitté har under året arbetat
fram ett förslag som presenteras av vice ordftirande Kent Skoogh som varit sammankallande. Se
bilaga 2. Ordftjrande lämnar ordet fritt fiir diskussion och frågor. Den paragraf som diskuteras
mest är $6. Deltagare undrar hur kommittén tänkt rörande utlysning av årsmöte och motioner.
Redogörelsen ger vid handen att styrelsen bör utlysa om planerat årsmöte, och uppmana
medlemmar att lämna in motioner senast 5 veckor ftire mötet. På så sätt ñr styrelsen tid att bereda
motionern4 och presentera dem i kallelsen som ska utgå 3 veckor innan årsmötet. Tidigare har
medlemmar ffitt eventuella motioner presenterade ñr sig vid årsmötet. Med stadgeftirändringen
kan medlemmarna ffi information innan årsmötet. Förklaringen godkänns av mötet. I lorslagets $9
fìireslår ett tankestreck istället lÌir parentes. Stadgeftirändringen ska enligt nuvarande stadgar
återupptas vid ett ftireningsmöte eller vid nästa årsmöte innan de kan tas i bruk, men mötet
godkänner stadgekomm itténs fürslag.

$ 9 Beslut angående årsavgift

till ftireningen

Eftersom mötet beslutat avsluta anslutningen tillVillaägarnas riksfürbund hänvisar kassör Anders
Christansson ett ftirslag utifrån de konsekvenser som tidigare visats, se $8 och bilaga 3. Ordftirande
lämnar ordet fritt. Förslag på ny medlemsavgift blir 250:-, 225:- och 200:- varav det sistnämna är
kassörens ftirslag. OrdfÌirande ställer varje forslag mot varandra, och finner beslut om att füreningens
nya medlemsavgift blir 200:- enligt kassörens ftirslag.
$ 10 Arvode

till

styrelsen

Vid ftiregående år höjdes arvodet från 2800:- till 3000:-. Beslut om att inte höja styrelsearvode i år.
$ 11 Val av sfyrelse

a) Till ordftjrande på 2 år valdes Ninni Hyleborg. Sittande Heléne Karlsson hade avböjt omval.
b) Till två ordinarie ledmöter pä2 ätr valdes Tomas Westman och Eva Gustafsson. Sittande Helle
c)
d)
e)
Ð

Michelsen och Brith rWidén hade avböjt omval.
Till suppleantpâ2 år valdes sittande Kathrine Bhiladvala.
Till revisorer på 1 år valdes sittande lngemar Steimer och Sven Nordgren.
Till revisorssuppleant på 1 år valdes Mats Weidmar.
Till valberedningen valdes Brith Widén, Leif Svensson och Lotta Söderberg, sittande
valberedning hade avböjt omval.

$ 12 Övriga frågor

a)
b)

DVD-rapport lämnas av P-O Nilsson. Avvaktar ett avsnitt om biodling, annars återstår en del
teknisk handläggning.
Förslag till aktiviteter für året. Avgående ordfürande Heléne Karlsson informerar kort om vad
styrelsen funderat över inftir året. Man har valt 201 0 som Äpplets år, varfiir styrelsen vid
årsmötet idag bjuder på äppelkakor och ft)reläsning av Inger Hjalmarsson på temat "Äpplen på
Rostorpsplan samt andra gamla äppelsorter som finns i våra trädgårdar". Samarbete med
biblioteket och stadsdelen genom füreläsningar och studiecirklar foreslås. Likaså de
återkommande firandena av midsommar, nyär och möjligen en utflykt vid äppelskördtid.
Möjligen kan det även bli matlagningskurs som varit populära tidigare. Styrelsen uppmanar
medlemmarna att höra av sig für forslag till aktiviteter och ftir att erbjuda sin hjälp vid de
samma.

c)
d)

e)

Roland Johansson undrar över områdeskartan som tycks ha fiirsvunnit. Avgående ordftirande
Heléne Karlsson informerar att styrelsen påbörjade eftersökningen, men sedan tappades
ärendet bort. Den nya styrelsen ftireslås återuppväcka eftersökningen eller nyanskaffning.
Roland undrar också om det finns en fiirteckning över ftireningens arkiv som flyttats till
Stadsarkivet. Avgående ledamot Brith V/idén lovar att slutfüra projektet med flytten och
sammanställa forteckningen. Alla medlemmar har tillgång till arkivet, men ingenting Ër
flyttas från Stadsarkivets lokaler. En del material, bland annat från tidigare utställning finns
kvar i bibliotekets lokaler. Ett studiebesök på Stadsarkivet är också påtänkt, men det kommer
att bli på dagtid.

Avgående ledamöter och ordfiirande avtackas med paket och tal.

$ 13 Mötet avslutades

Vid protokollet

Heléne Karlsson
Mötessekreterare

Leif Sven

Tommy Nyholm

Justeri

justeringsman
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