
Styrelsens	  verksamhetsberättelse	  2018	  
	  
Styrelsen	  för	  Koloniträdgårdsförening	  Lupinen	  får	  härmed	  avge	  följande	  
verksamhetsberättelse	  för	  verksamhetsåret	  1januari	  -‐	  31december	  2018.	  Under	  perioden	  
1/1	  –	  18/3	  hade	  föreningen	  en	  intermistisk	  styrelse.	  Den	  gamla	  styrelsen	  avgick	  och	  ersattes	  
med	  en	  ny	  styrelse.	  
	  
Styrelsen	  har	  haft	  13	  protokollförda	  möten.	  Den	  18	  augusti	  hade	  vi	  också	  ett	  medlemsmöte.	  
	  
Medlemsantalet	  i	  föreningen	  var	  vid	  årets	  slut	  164	  stycken	  varav	  87	  st.	  som	  stuglottsägare	  
och	  77	  st.	  som	  hade	  odlingslotter.	  Under	  2018	  bytte	  6	  stugor	  och	  20	  odlingslotter	  ägare.	  
	  
Under	  året	  har	  det	  anordnats	  olika	  aktiviteter.	  Vår-‐	  och	  höstloppis,	  firandet	  av	  
nationaldagen,	  midsommarfest	  och	  grillfest.Tack	  till	  arbetsgrupperna,	  styrelsemedlemmar	  
samt	  alla	  övriga	  som	  ställt	  upp	  och	  gjort	  detta	  möjligt.	  	  	  
	  
Till	  våra	  två	  städdagar,	  vår	  och	  höst	  var	  ca.1/3	  av	  medlemmar	  delaktiga.	  Vi	  kan	  konstatera	  
att	  det	  alltid	  är	  samma	  personer	  som	  ställer	  upp	  medan	  det	  oftast	  är	  samma	  personer	  som	  
avstår.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  påminna	  om	  de	  stadgar	  vi	  medlemmar	  beslutat	  om	  i	  
föreningen.	  Av	  Lupinens	  stadgar	  §	  3.6	  framgår	  att;	  
medlem	  är	  skyldig	  att	  delta	  i	  arbetsuppgifter	  som	  är	  gemensamma	  för	  föreningens	  
medlemmar	  och	  i	  tillsynen	  och	  vården	  av	  den	  mark	  och	  egendom	  som	  föreningen	  arrenderar	  
eller	  i	  övrigt	  disponerar.	  
	  
Kommunen	  och	  styrelsen	  har	  haft	  syn	  av	  samtliga	  stuglotter	  på	  Lupinen.	  
	  
Vi	  har	  haft	  möten	  med	  kommunen	  angående	  framtida	  samarbeten.	  
	  
Det	  nya	  arrendeavtalet	  är	  fortfarande	  under	  rättslig	  prövning.	  
	  
Årets	  resultat	  är	  tillfredsställande.	  Disponeringen	  av	  överskottet	  kommer	  att	  övergå	  till	  2019	  
års	  räkenskaper	  och	  att	  bl.a.	  användas	  till	  renovering	  av	  toaletterna	  samt	  de	  vattenledningar	  
som	  är	  eftersatta	  och	  i	  dålig	  kondition.	  
	  
Nya	  styrelsen	  har	  inte	  tagit	  ut	  några	  arvoden	  under	  2018.	  
	  
Styrelsen	  tackar	  alla	  medlemmar	  för	  det	  gångna	  året	  
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