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Revisorer
Extern revisor Jan Erlandsson, LRF konsult i Ystad.
Valberedning
Fram till årsmötet: Katarina Bernhardsson och Ausra Reinap
Efter årsmötet: Katarina Bernhardsson och Ausra Reinap
Ansvarsområden och arvoden för styrelsen och valda medlemmar
- Styrelsens uppdrag, arvode 999:- Gräsklippning av gemensamma ytor, Rickard Grahn, arvode 999:- Kompostansvarig, Andreas Lökken, arvode 999:- Flagghissning, Berit Hadrelius, utan arvode
Styrelsens arbete
Styrelsen höll under 2016 sex protokollförda möten samt några informella diskussioner
kring åtgärder som behövde utföras omgående.
Styrelsen beslutade att följa föregående års rutiner inför årsmötet; att kallelse till årsmöte,
dagordning för årsmötet samt agenda för år 2015 skickas till medlemmar via post, med
information om att övriga årsmöteshandlingar finns tillgängliga att läsa i klubbstugan från
och med ett visst datum. Meddelande gällande årsmöte sattes också upp på anslagstavlan.
Styrelsen glades över att Lars Brobeck och Malgorzata Khalaf besökte koloniområdet den 22
juni. Där diskuterade representanter från styrelsen områdets problem med råttor likväl som
vår önskan om fällning och beskärning av träd på kommunens mark.
Styrelsen beslutade efter möten och offert från Anticimex att inte gå vidare med att sätta ut
fällor. Trots att problemet med råttorna kvarstår skulle kostnaden för ett par fällor vara
28.000 kronor per år, en summa som bara skulle kunna finansieras av en fördubbling av

medlemsavgiften. Kommunens avtal med Anticimex bekostar bara akuta åtgärder vilket inte
inkluderar utplacering av fällor.
Styrelsen anskaffade en ny gräsklippare eftersom Lennart Linde, tidigare ansvarig för
gräsklippningen, lämnade sitt uppdrag och tog sin gräsklippare med sig.
Ordföranden rapporterade från LKC-möten.
Årsavgiften
Årsavgiften höjdes till 500 kronor.
Budget
Vad gäller budget se resultaträkning och balansräkning samt revisorns
verksamhetsberättelse.
Gemensamma städdagar
Föreningen planerade som vanligt för vår- och höststädning samt en extra insatt städdag. Vid
årets städdagar var där marginellt bättre uppslutning än tidigare år, tyvärr är vi dock
generellt för få som deltar.
Gräsklippningen övertogs under hösten av Inge Persson eftersom Rickard Grahn sålde sin
koloni.
Nya kolonister i vårt område
Under 2016 skedde fyra överlåtelser av arrenden; koloni nr 23, 40, 45 och 46. Vi hoppas att
alla ska trivas på Oscarshem III.
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