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Årsmöte per capsulam för Linköpings Koloniträdgårdar 

Org nr 82 20 03 -6407 Fontänen den 20 maj 2021 

 

§1 Mötets öppnande och fastställande av dagordning 

          Föreningens ordförande Patrik Flisbäck öppnade mötet.  

Årsmötet godkände dagordningen.  

 

§2 Fastställande av röstlängd 

Antal inlämnade röstkuvert 314 st 

Godkända 313 st    

Not1 1 kuvert med fel antal fullmakter i förhållande till röstsedlar, vilket inte kunde 

godkännas 

Not2 10 egna kuvert, medskickade svarskuvertet har inte använts, ej godkända  

 

   Kommentar från styrelsens ordförande: 

   Ingen avprickning har gjorts av personer utan av röster som använt den förtryckta   

   blanketter och kuvert. 

   En traditionell avprickad röstlängd kunde inte upprättas, pga personlig lockdown i  

   Linköping. Därför räknades röstsedlar där den förtryckta röstsedeln använts och det    

   utskickade kuverten. Det var den enda lösningen. 

 

  Kontrollräkning kommer att ske och redovisas i en separat handling med kommentarer och  

  röstdetaljer 

   

§3 Val av årsmötespresidium 

Ordförande: Ulrica Otterling, Koloniträdgårdsförbundet 

Sekreterare: Carina Boberg Lürén 

Rösträknare:   Ullevi Halid Becirovic 

  Valla: AnnBritt Ranmo 

                                  Susanne Bard Carlsson 

                                                 Humlan Svensson 

                       Emmalund: Meldina Daging  

                       Ådala: Annelie Dunstrand tom §9.19 

 

Ulrica Otterling inledde med att säga att Koloniträdgårdsförbundet rekommenderar alla 

medlemsföreningar att försöka genomföra sina årsmöten istället för att skjuta upp dem. 

Pandemin har redan pågått mycket längre än väntat och även om det förhoppningsvis blir 

bättre i höst, finns det ännu ingen garanti för det. Även regeringen rekommenderar att 

årsmöten ska genomföras och har tagit beslut som underlättar att så kan ske för t ex 

ekonomiska föreningar. Eftersom LKT är en så stor förening var ett årsmöte med 

poströstning, ett s k per capsulam-årsmöte, enda lösningen i dessa tider. Det är inte 

optimalt rent demokratiskt eftersom det t ex inte går att diskutera frågorna som på ett 

fysiskt möte, men det finns också fördelar. En sådan är att det som regel är fler 

medlemmar som deltar i en poströstning än som kommer på ett årsmöte. Det är också bra 

att få avsluta föregående år och att avgångar och val kan genomföras så att en ny styrelse 

kan sätta igång sitt arbete i början av säsongen. Förhoppningsvis kan årsmöten hållas i 
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traditionell form 2022. Till dess får man hjälpas åt för att föreningsarbetet ska fungera. 

(Mer info finns på www.koloni.org) 

 
  

§4 Fråga om kallelse skett i behörig ordning  

    Kallelsen har gått ut 3 veckor före dagen för röstning 

Årsmötet ansåg att kallelse gått ut i behörig ordning.  

 

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Inför det digitala mötet inkom det frågor om formuleringen av punkterna 5-7. Ulrica 

Otterling förklarade att verksamhetsberättelsen är styrelsens berättelse (och 

revisionsberättelsen är revisorernas). Det är fritt fram för medlemmar att på årsmötet 

fråga och kommentera berättelsen, men det är styrelsen som beslutar om något ska ändras 

i deras berättelse. På årsmötet kan verksamhetsberättelsen behandlas på två olika sätt; a) 

att mötet får frågan om man tagit del av verksamhetsberättelsen, vilket LKTs medlemmar 

fått, och att man sedan efter revisionsberättelsen, tar beslut om att fastställa RR och BR 

samt om styrelsens ansvarsfrihet. Alternativ b) är att man godkänner 

verksamhetsberättelsen, och lägger den till handlingarna. Då godkänner man också 

samtidigt allt innehåll, och sedan blir det då i praktiken ytterligare ett godkännande när 

RR och BR fastställs och frågan om ansvarsfrihet behandlas.  

 

Ulrica Otterling ställde också ett par ekonomifrågor:  

a) Utfallet i resultaträkningarna för 2020 för de fyra koloniområdena i 

verksamhetsberättelsen stämmer inte överens med områdenas utfall för 2020 i 

presentationen av budgeten. Vad beror det på? Örjan Roos förklarade att det i 

budgeten finns 5 enheter, de fyra områdena plus Gemensamt. I bokföringen har det 

alltid funnits 5 enheter, men fram tom 2020 så har utfallet för Gemensamt fördelats ut 

på de fyra områdena enligt en fördelningsnyckel. Denna fördelning har gjorts i excel. 

Enligt beslut på en motion 2019, så ska alla 5 enheter redovisas from 2021, därför är 

Gemensamt inte utfördelat i budgeten, utan ligger som en egen enhet. För att kunna 

jämföra budgeten 2021 med föregående år har Örjan tagit fram utfall exkl Gemensamt 

för 2020 för områdena. Därför skiljer sig utfallet för 2020 i verksamhetsberättelsen 

mot utfallet 2020 i budgetpresentationen.  

b) Örjan påpekade också att de glömt göra en balansräkning för totalen och att de 

kompletterade med en sådan den 28 april efter påpekande. Nästa år är planen att även 

en resultaträkning för totalen ska tas fram.  

 

Årsmötet har tagit del av verksamhetsberättelsen och lade denna till handlingarna 

 

§6 Revisorernas berättelse 

Årsmötet har tagit del av revisorernas berättelse och lade denna till handlingarna. 

 

§7 Fastställande av balans- och resultaträkning 

Ulrica Otterling påpekade här att frågan på punkt 7 borde ha varit formulerad: Kan balans- 

och resultaträkning fastställas i enlighet med revisorernas rekommendation? Istället var 

frågan formulerad på samma sätt som punkt 5 och 6. Därför kan inte resultat- och 

balansräkningen fastställas under detta möte, utan får fastställas på ett kommande möte. 
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Årsmötet har tagit del av resultat- och balansräkningen och lade dem till handlingarna 

 

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 

Styrelsen har inte röstat i denna punkt 

 

§9 Behandling av styrelsens förslag och medlemmarnas motioner 

§9.1 Styrelsen har i år inte några förslag att lägga fram till årsmötet 

 

§9.2 Motioner 

• Motion 1-5, fritidsgrupper/fritidsföreningar 

Bifall för styrelsens förslag:  

Styrelsens motivering för avslag: LKT kan inte säga åt andra föreningar om de ska 

samverka. Att LKT behöver skapa en policy hur andra föreningar och 

intressegrupper får/kan utnyttja LKT:s lokaler samt andra utrymmen är styrelsen 

medveten om och bör tas fram. I policyn ska det framkomma vilka krav som ställs 

på intressegruppen/föreningen ex. ska den vara en juridisk person, vilka får delta 

på aktiviteten, kostnader, ansvara etc 

 

 

• Motion 6, Ullevi 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Vägar, grindar, vattensystem och andra 

infrastrukturer bör ligga på underhållsplaner som hela föreningen/styrelsen 

ansvarar för, vilket sittande styrelse har verkat för, och inte upp till varje område 

som det har varit av princip förut. Att komma till rätta med det eftersatta 

underhållet är något styrelsen ser som en stor utmaning under kommande år 

 

 

• Motion 7, kompostering 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Styrelsen anser inte att det ska vara de tre andra 

områdena att bestämma hur ett enskilt område hanterar en intern angelägenhet som 

denna. Det beslutet måste ligga på området och styrelsen ska verka för att få till en 

sådan beslutsrätt 

 

 

• Motion 8, Parkering övrigt på Valla 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Styrelsen anser inte att det ska vara de tre andra 

områdena att bestämma hur ett enskilt område hanterar en intern angelägenhet som 

denna. Det beslutet måste ligga på området och styrelsen ska verka för att få till en 

sådan beslutsrätt 

 

 

• Motion 9, Trasig grind 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Att tro att bara grinden är fungerande så kommer 

det inte stjälas är lite naivt. Staket och lås håller ärliga människor borta, men vägar, 
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grindar, vattensystem och andra infrastrukturer bör ligga på underhållsplaner som 

hela föreningen/styrelsen ansvarar för, vilket sittande styrelse har verkat för, och 

inte upp till varje område som det har varit av princip förut. Att komma till rätta 

med det eftersatta underhållet är något styrelsen ser som en stor utmaning under 

kommande år 

 

• Motion 10, Överklättringsskydd på kommunens grindar på Ådala  

Koloniområde 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Då grindarna inte är LKT:s egendom är det inte 

upp till oss att hantera. Dock har styrelsen inlett diskussioner med kommunen om 

detta när det kom till vår kännedom 

 

• Motion 11, Samma lås i alla grindar 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för bifall: Varför det inte redan sitter sådana cylinder kan 

härledas till när kommunen satte upp grindarna och då sittande områdesansvarig sa 

ifrån om detta. Detta kan påvisas att Emmalunds grindar har lås som kolonister 

kommer in i. Styrelse anser att detta beslut borde ha tagits av styrelsen som helhet 

och inte av en enskild förtroendevald 

 

• Motion 12, Alla stugor ska säljas lagligt 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: LKT kan inte lägga sig i hur privat egendom 

hanteras. Dock kan det påvisas att LKT gör vad man kan för att säkerställa att det 

är den befintliga ägaren till stugan samt innehavaren av arrendekontraktet som gör 

överlåtelsen till den nya ägaren av egendomen. 

Det motionsställaren eftersöker tror vi är fastighetsregistreringen som hanteras av 

Skatteverket. Det är inget som i dagsläget görs, men enligt information som vi fått 

från vårt förbund, kan det komma krav på detta i framtiden och då är föreningen 

skyldig att lämna ut register på vilka vi har registrerade som arrendatorer 

 

• Motion 13, Maxpris vid försäljning av stuga 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Till vilket värde privat egendom säljs kan inte 

LKT bestämma om. I detta fall regleras det i jordabalken kap 10. Att efter drygt 

110 år införa ett kösystem tror styrelsen blir väldigt svårt. De särskilda 

hembudsförfarande som finns bl.a i Stockholmsområdet är gjorda från start och 

varit pådrivna från Stockholms stad, om styrelsen förstått sin information rätt. Vi 

har inte närvarande några särskilda regler eller krav från kommunen utan marken 

upplåts för koloniverksamhet 

 

• Motion 14, Odla minst 30% av lottytan 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Den historiska kopplingen mellan starten av 

föreningen och nutid är just historisk. Koloniverksamheten har under ca 110 år 

utvecklats till en plats för odling och rekreation. Det som framhålls i denna 

stressande tid är att det skapar en lugn plats för människor att återhämta sig, hur 

man gör det är olika för alla. Om man tittat på vad som framhålls som en 

koloniträdgård brukar det vara en liten stuga med en lummig trädgård där man 
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sitter och dricker kaffe under ett äppelträd, kanske lite rosor i rabatten, men mycket 

sällan framhävs stora öppna odlingsytor.  

Det har även varit uppe för diskussion tidigare och styrelsen har inhämtat 

information från andra föreningar för att se hur de gjort, en del har klarat det bra 

men ett återkommande problem har varit hur man ska mäta vad som ska räknas 

som odling, ska det vara ätbara saker eller går blommor bra, hur ska träd räknas? 

 

• Motion 15, Alla kolonilotter bör kunna stänga av sitt vatten separat 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för bifall: Styrelsen anser att detta är en bra idé. Med en 

servisventil till varje lott tydliggör man att även ansvarsfrågan om vems ledning 

det är. Föreningen skulle enligt styrelsen ansvara för ledningen fram till ventilen, 

därefter är det kolonistens ansvar. 

Det skulle även underlätta på våren vid vattenpåsläpp då det idag kan skapa 

problem med den som släpper på vattnet inte kan ha uppsikt om det läcker hos en 

granne och om det så gör, inte får något eget vatten förrän grannen lagar sin del 

 

• Motion 16, Förbjud studsmattor på koloniområdet i Valla 

      Bifall för motionen:  

Motionen besvarades av styrelsen, motiv: Styrelsen valde att rösta om denna 

motion, med inställningen att förslaget i motionen skulle omfatta samtliga 

områden. Oavsett detta så är styrelsen inte enig och omröstningen gav 50/50 så i 

detta fall fick medlemmarna rösta om motionen, i avsaknad av yttrande från 

styrelsen. 

 

• Motion 17, Spekulativ försäljning 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Även om LKT:s styrelse anser att det inte skulle 

få förekomma är det svårt att bevisa att ett innehav skulle vara av spekulativt syfte. 

Att inneha en lott för kommersiellt bruk skulle kanske vara lättare att ta på, men 

styrelsen anser inte att LKT har en sådan övervakande uppgift utan att det räcker 

med att få kolonister att föröka följa de gällande reglerna och visa hänsyn 

 

• Motion 18, Badbassänger större än 150 liter 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för bifall: Under de senaste varma somrar finns en förståelse 

för att fler kolonister vill ha en möjlighet att svalka sig i en liten bassäng. Alla har 

inte möjlighet till badvatten. Dock behöver det vara en begränsad storlek, exakt hur 

stor behöver styrelsen återkomma till. Den vanligaste invändningen för detta är att 

det kommer kosta för alla andra, det skulle man lösa med en engångsavgift som 

betalas i efterhand till föreningen. Självklar ser styrelsen att tömningen av 

bassängen inte får påverka andra kolonister utan vattnet måste tas om hand på egen 

lott 

 

• Motion 19, Samlade områdesmöten 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Att årets områdesmöten inte kunde hållas som 

brukligt är nog alla överens om, men att säga att det införts en ny typ av möten är 

lite starkt. Styrelsen kände att man önskade någon typ av medlemsmöten, och 

provade då ett sätt som en förening i Norrköping hade sitt möte där man som 
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kolonist gick till olika stationer för att få svar på sina specifika frågor. Denna typ 

av informationsmöte skiljer sig mot våra brukliga möten på det stora sättet att man 

inte kunde sätta sig och bara få information utan att det ställdes ett litet krav på att 

själv komma med de frågor som man önskade svar på. Responsen från dessa möten 

har varit positivt i stort, dock ser styrelsen att en typ av gemensam information 

skulle vara bra – kanske i kombination av temabord? 

Att inte få utveckla en sammankomst bara för att alltid har varit så är ett väldigt 

svagt argument i frågan och om man tittar på hur mötena genomförts tidigare kan 

man säga den typ av information det kommit kan lika gärna stå på ett papper, för 

det har varit samma info år in och år ut. Tänk på att inte vattna på dagen, släng 

bara brännbart i containern, släng inte så mycket på komposten. Även ska man 

understryka att ha varit områdesansvariga som hållit mötena. Och att de inte är 

beslutande i någon fråga inte ens rådgörande. Hur och om vi kan hålla möten 

säsongen 2021 återstår att se 

 

• Motion 20, Brott mot stadgarna 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Hänvisa till stadgebrott av en styrelse är 

allvarligt. Att sedan inte kunna visa vad som inte följs måste vara ett tydligt tecken 

på att motionsställaren inte riktigt menar allvar. Hur många möten en styrelse ska 

ha under året finns inte reglerat i våra stadgar. Motionären hänvisar till att detta är 

en ”feltolkning av stadgarnas innebörd och strider mot stadgeförfattarnas 

intentioner”….Feltolkning och intentioner är motionärens egen bedömning. 

Att bara en utvald del skulle få delta är bara ett antagande från motionären. 

Styrelsen har själva beslutat vem som skulle ingå i gruppen. Att dessa möten inte 

redovisas utåt är helt korrekt, för gruppen beslutar inget utan återkommer alltid till 

styrelsen i alla dessa frågor. Vidare fortsätter motionären med egna antaganden så 

som att ”deras förslag kan klubbas igenom utan debatt” är rent befängt och den 

stora fråga som väcks är, hur vet hen det? Är det vad hen tror eller gissar? 

Motionsställaren fortsätter i samma anda att inarbetade rutiner och fungerande 

rutiner inte följs? Styrelsen ställer sig frågande med vad som menas, då det inte har 

funnits rutiner. Inga nedskrivna i alla fall vilket gör att samtliga ledamöter som 

varit nya inte har något att falla tillbaka på om vad som begärs av dem. Det har inte 

heller redovisats historiskt vad som ska göras på våra områden vilket styrelsen 

anser måste ändras. Arbetsbeskrivningar eller liknande dokument är ingenting som 

harr funnits att tillgå för någon tillträdande styrelse. Styrelsen arbetar på att ta fram 

arbetsbeskrivningar för alla uppdrag inom föreningen. 

 

• Motion 21, Granskning av felaktigheter vid årsmötet 2020 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Styrelse har påvisat motionsställarren vid ett 

flertal gånger att denna fråga är för det presidium som tjänstgjorde på årsmötet. 

Årsmötesordförande har även flertalet gånger under året talat om för 

motionsställaren att det är han som äger protokollet. Styrelsen ser inte hur 

revisorerna ska kunna kontrollera det som motionsställare önskar 

 

• Motion 22, Skötsel av områden 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Synpunkter på områdesskötsel är välkomna som 

skrivelser till både områdets ledamöter och styrelsen i sin helhet. Att underhåll inte 
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blir utfört under en längre tid är inte de sittande skyldiga till även om det måste 

vara vårt ansvar att se till det blir bättre. Vad personalen ska göra eller inte göra är 

inte upp till vare kolonist att bestämma, inte ens årsmötet, utan det ansvaret ligger 

under styrelsen. I och med att skötselansvaret ligger under styrelsen är det också 

upp till den att välja vem som blir anställd eller inte. Detta är inte en fråga som kan 

bestämmas på årsmötet. Styrelsen kan dock hålla med om att arbetet inte flutit på 

riktigt bra under säsongen 2020 

 

• Motion 23, Delning av föreningen 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Efter samtal med kommunen för att undersöka 

deras syn på en delning anser styrelsen att det är riskabelt att genomföra en 

delning. Det som framgick i samtalet var att kommunen inte kan hindra oss men att 

det är inte säkert att de nya föreningarna kan få arrendekontrakt då kommunen 

endast önskar en motpart. LKT kan inte heller arrendera ut marken till andra 

föreningar vilket även kan hindra att det skulle kunna bli nya föreningar och LKT 

skulle sitta kvar på arrendekontrakten. 

Om motionsställarens yrkande går igenom blir verkligheten, att LKT säger upp 

befintliga kontrakt med kommunen, och att de nybildande föreningarna får hoppas 

på att kommunen arrenderar ut marken på nytt, det är ingen garanti. Idag har 

föreningen inskrivet i avtalet att kommunen tar tillbaka en betydande del av något 

område är de skyldiga att ersätta det med annan mark, detta saknar tex Tomtebodas 

förening 

 

• Motion 24, Fritt forum 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Styrelsen håller med om att det inte finns något 

bra medium där medlem kan diskutera eller förmedla tankar om föreningens väl 

och ve, men att ett fritt digitalt forum skulle vara formen där alla som inte är nöjda 

kan spy ut sin galla är nog inte rätt. Allt fler mediehus stänger av sina 

kommentarsfunktioner för att det tar för mycket tid och kraft att städa bort alla hot, 

personangrepp och osakligheter, med andra ord folk kan inte sköta sig och hålla 

god ton. Den här frågan har kommit upp ett flertal gånger och då hänvisar man till 

demokrati, medlemsinflytande etc. Det som man inte tänker på då är att föreningen 

då skulle varit odemokratisk i över 100 år för då fanns inget forum. I våra stadgar 

finns det väldigt lite som säger att styrelsen skulle behöva lyssna på vad 

medlemmarna tycker. Faktiskt är det så att styrelsen inte behöver fråga 

medlemmarna.  

Detta är inte bra – styrelsen anser att man behöver öka medlemmens beslutsrätt i 

lokala frågor och att styrelsen får ett mer övergripande beslutande 

 

• Motion 25, Årsmötesbeslut ej genomfört 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Styrelsen skulle undersöka hur en delning kunde 

tänkas genomföras så det fanns något konkret förslag att ta ställning till. Efter 

samtal med kommunen för att undersöka deras syn på en delning anser styrelsen att 

det är riskabelt att genomföra en delning. Det som framgick i samtalet var att 

kommunen inte kan hindra oss men att det är inte säkert att de nya föreningarna 

kan få arrendekontrakt då kommunen endast önskar en motpart. LKT kan inte 

heller arrendera ut marken till andra föreningar vilket även kan hindra att det skulle 
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kunna bli nya föreningar och LKT skulle sitta kvar på arrendekontrakten. Styrelsen 

kände sig inte bekväm till att eventuellt försämra villkoren för våra medlemmar. I 

och med detta valde styrelsen att inte fortsätta utredandet av en ev. delning utan att 

föröka hitta en annan lösning på att öka medlemsinflytandet på sitt område 

 

• Motion 26, Extern revisor som medlem? 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Då gällande stadgar kräver att samtliga 

förtroendevalda måste vara medlemmar så strider detta yrkande mot stadgarna 

§6:e) Varje medlem eller myndig person i medlemshushåll kan väljas till 

förtroendeuppdrag, men endast en per hushåll får vid samma tillfälle inneha sådan 

post 

§6:f) även passiv medlem kan utses till förtroendepost 

 

• Motion 27, Stadgeändring, val av auktoriserad revisor 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för bifall: Styrelsen anser att det är ett bra förslag, det ligger 

helt i linje med styrelsens önskan 

 

• Motion 28, Motion om ny stadgeparagraf §2.3 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: LKT kan inte säga åt andra föreningar om de ska 

samverka. Att LKT behöver skapa en policy hur andra föreningar och 

intressegrupper får/kan utnyttja LK;.s lokaler samt andra utrymmen är styrelsen 

medveten om och bör tas fram. I policyn ska det framkomma vilka krav som ställs 

på intressegruppen/föreningen ex. ska den vara en juridisk person, vilka får delta 

på aktiviteten, kostnader, ansvara etc 

 

• Motion 29, Motion om borttagning av stadgeparagraf §3.1d 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för bifall: Styrelsen är överens med motionsställaren om att 

den paragrafen inte behövs då den inte användes under överskådlig dåtid 

 

• Motion 30, Motion om borttagning av stadgeparagraf §3.4 & 4f 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: För att kunna ta in externa personer på 

förtroendeposter måste denna paragraf stå kvar i dess nuvarande forn 

 

• Motion 31, Motion om ändring av stadgeparagraf §4e 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Styrelsens uppfattning är att en ”kartell” lika 

gärna kan uppkomma hos goda vänner eller andra konstellationer som inom 

familjen. Dock tror styrelsen att det är större chans att man får en mindre 

tankefrihet om man bor under samma tak 

 

• Motion 32, Motion om borttagning av stadgeparagraf §5.1 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Att man motionera mot allas medlemmars 

rättighet att få framföra sin röst även om man inte har möjlighet att närvara ser 

styrelsen som ett stort hot mot den övergripande demokratin i vår förening 
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• Motion 33, Motion om texttillägg av stadgeparagraf §5.2 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Det finns inget i nu gällande stadgar som hindrar 

att det hålls möte i februari. Dock ligger det i styrelsens förslag men man måste i så 

fall ändra verksamhetsåret något för att det ska finnas tid att göra bokslut 

 

• Motion 34, Motion om komplettering av stadgeparagraf §5.3.18 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för bifall: Styrelsen anser att det är bra med ett 

förtydligande. Om styrelsens förslag tas skulle § numreringen behöva justeras så 

att den fulla texten lyder Val av beredningen enligt §x 

 

• Motion 35, Motion om omformulering av stadgeparagraf §5.4 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Styrelsen anser att det ligger i medlemmarnas 

intresse att veta styrelsens ståndpunkt när man får tillgång till motionerna. Dock 

kan man publicera detta så fort yttrandet är klart senast 4 veckor före årsmötet 

 

• Motion 36, Motion om omskrivning stadgeparagraf §5.7d och §5.7e 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Styrelsen anser att punkterna kan tas bort men 

ändras enligt följande: 

- Protokollet ska vara justerare och mötesordförande till handa senast 2 veckor 

efter genomfört möte och ska senast vara undertecknat och lämnat till styrelsen 

senast 4 veckor efter genomfört möte. Styrelsen anser att tidsangivelsen är 

viktig i punkten 

 

• Motion 37, Motion om områdesansvarigas uppgift §6.5 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Stadgar ska vara fasta regler som ska driva en 

förening framåt. Att detaljstyra en arbetsbeskrivning till dessa robusta och tröga 

regler är inte bra. Styrelsen anser att arbetsbeskrivning däremot bör stadgefästas 

 

• Motion 38, Motion om omskrivning av stadgeparagraf §6.6b 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Styrelsen anser att styrelseprotokoll är styrelsens 

och revisorernas arbetsdokument och ska inte publiceras, däremot ska beslut som 

tas i styrelsen skyndsamt delges medlemmarna. Medlem måste ha rätt att läsa om 

egna ärenden som behandlats av styrelsen. 

 

• Motion 39, Motion om ny stadgeparagraf om hemsidan §6.7 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Styrelsen anser inte det är bra att stadgefästa ett 

enskilt verktyg. Hemsidor har funnits i ca 20 år och vad framtiden har att erbjuda 

för plattformar vet vi inte men både Instagram, Facebook och TikTok är andra 

plattformar som fått stor genomslagskraft de senaste 10 åren. Styrelsen anser att 

man behöver stadgefästa vikten av information i föreningen och vill återkomma 

med förslag 
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• Motion 40, Motion om ny stadgeparagraf om områdesmöten §6.8 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Styrelsen anser att det behöver finnas ett antal 

möten som hålls på respektive område. Styrelsens anser även att detta möte 

behöver vara ett beslutsfattande i någon grad, vilket dom inte är idag 

 

• Motion 41, Motion om översyn av stadgeparagraferna §7.3 och §7.4 

Bifall för styrelsens förslag  

Styrelsens motivering för avslag: Då det inte finns någon kalenderreferens utan 

bara en tidsangivelse i paragrafen behöver den inte ändras 

 

 

§10 Beslut om ersättning till styrelsen och revisionen för år 2021 

    Mötet godkände förslag om oförändrad ersättning dvs mötesarvode 1% av prisbasbelopp  

    och arvode på 2% prisbasbelopp 

 

§11 Fastställande av budget och avgifter 

     Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag 

 

§12 Val av styrelse enligt valberedningens förslag 

     Inga andra nomineringar utöver nedan förslag har inkommit till valberedningen 

 
§12.1 Valberedningens förslag på Ordförande 

Patrik Flisbäck omval 2år 

Årsmötet väljer Patrik Flisbäck till ordförande 

 

§12.2 – 12.6 Valberedningens förslag på ledamöter: 

Emmalund Åsa Andersson omval 2år 

Ullevi Riad Salam omval 2 år 

Valla Susanne Runell omval 2 år 

Ådala Kinna Ekman nyval 2år 

Ådala Elisabeth Eriksson fyllnadsval 1år 

Årsmötet väljer dessa fem ledamöter 

 

§12.7 – 12.10 Valberedningens förslag till 

suppleanter 

Emmalund Birgitta Petri omval 1år 

Ullevi Monica Svärd omval 1år 

Valla Åke Petersson omval 1år 

Ådala, Vakant, valberedningen kollar vidare 

Årsmötet väljer dessa tre suppleanter 

 

§13 Val av revisorer och suppleanter enligt §7.2 enligt valberedningens förslag 

Valberedningens förslag: 

13.1 Ordinarie Helen Ahlström omval 1år 
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13.2 Suppleant Ann Holmberg omval 1 år 

Årsmötet väljer Helen och Ann 

 

§14 Val av representanter och ombud enligt valberedningens förslag 

 Valberedningens förslag: 

  Patrik Flisbäck och Örjan Roos 

  Årsmötet väljer Patrik och Örjan 

 

§ 15 Val av valberedning samtliga väljs på 1år 

Styrelsens förslag 

15.1 Emmalund Vakant, styrelsen får i uppdrag att lösa det 

15.2 Ullevi: Carina Boberg Lürén 

15.3 Valla: AnnBritt Ranmo 

15.4 Ådala Vakant, styrelsen får i uppdrag att lösa det 

Årsmötet väljer Carina och AnnBritt 

 

§ 16 Nya frågor till styrelsen 

Se bilaga  

 

§ 17 Mötets avslutas 

Ulrica tackade för gott samarbete, önskade alla en skön säsong och avslutade mötet. 

 

 
 
 
Ulrica Otterling   Carina Boberg Lürén 

Mötesordförande   Mötessekreterare  

 

 

 

Justerare: 

 

 

 

Ullevi: Halid Becirovic   Valla: AnnBritt Ranmo 

                                 

 

Valla: Susanne Bard Carlsson  Valla: Humlan Svensson  

                                    

 

Emmalund: Meldina Daging   Ådala: Annelie Dunstrand tom §9.19 
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Årsmöte per capsulam för Linköpings Koloniträdgårdar 


Org nr 82 20 03 -6407 Fontänen den 20 maj 2021 


 


§1 Mötets öppnande och fastställande av dagordning 


          Föreningens ordförande Patrik Flisbäck öppnade mötet.  


Årsmötet godkände dagordningen.  


 


§2 Fastställande av röstlängd 


Antal inlämnade röstkuvert 314 st 


Godkända 313 st    


Not1 1 kuvert med fel antal fullmakter i förhållande till röstsedlar, vilket inte kunde 


godkännas 


Not2 10 egna kuvert, medskickade svarskuvertet har inte använts, ej godkända  


 


   Kommentar från styrelsens ordförande: 


   Ingen avprickning har gjorts av personer utan av röster som använt den förtryckta   


   blanketter och kuvert. 


   En traditionell avprickad röstlängd kunde inte upprättas, pga personlig lockdown i  


   Linköping. Därför räknades röstsedlar där den förtryckta röstsedeln använts och det    


   utskickade kuverten. Det var den enda lösningen. 


 


  Kontrollräkning kommer att ske och redovisas i en separat handling med kommentarer och  


  röstdetaljer 


   


§3 Val av årsmötespresidium 


Ordförande: Ulrica Otterling, Koloniträdgårdsförbundet 


Sekreterare: Carina Boberg Lürén 


Rösträknare:   Ullevi Halid Becirovic 


  Valla: AnnBritt Ranmo 


                                  Susanne Bard Carlsson 


                                                 Humlan Svensson 


                       Emmalund: Meldina Daging  


                       Ådala: Annelie Dunstrand tom §9.19 


 


Ulrica Otterling inledde med att säga att Koloniträdgårdsförbundet rekommenderar alla 


medlemsföreningar att försöka genomföra sina årsmöten istället för att skjuta upp dem. 


Pandemin har redan pågått mycket längre än väntat och även om det förhoppningsvis blir 


bättre i höst, finns det ännu ingen garanti för det. Även regeringen rekommenderar att 


årsmöten ska genomföras och har tagit beslut som underlättar att så kan ske för t ex 


ekonomiska föreningar. Eftersom LKT är en så stor förening var ett årsmöte med 


poströstning, ett s k per capsulam-årsmöte, enda lösningen i dessa tider. Det är inte 


optimalt rent demokratiskt eftersom det t ex inte går att diskutera frågorna som på ett 


fysiskt möte, men det finns också fördelar. En sådan är att det som regel är fler 


medlemmar som deltar i en poströstning än som kommer på ett årsmöte. Det är också bra 


att få avsluta föregående år och att avgångar och val kan genomföras så att en ny styrelse 


kan sätta igång sitt arbete i början av säsongen. Förhoppningsvis kan årsmöten hållas i 







traditionell form 2022. Till dess får man hjälpas åt för att föreningsarbetet ska fungera. 


(Mer info finns på www.koloni.org) 


 
  


§4 Fråga om kallelse skett i behörig ordning  


    Kallelsen har gått ut 3 veckor före dagen för röstning 


Årsmötet ansåg att kallelse gått ut i behörig ordning.  


 


§5 Styrelsens verksamhetsberättelse 


Inför det digitala mötet inkom det frågor om formuleringen av punkterna 5-7. Ulrica 


Otterling förklarade att verksamhetsberättelsen är styrelsens berättelse (och 


revisionsberättelsen är revisorernas). Det är fritt fram för medlemmar att på årsmötet 


fråga och kommentera berättelsen, men det är styrelsen som beslutar om något ska ändras 


i deras berättelse. På årsmötet kan verksamhetsberättelsen behandlas på två olika sätt; a) 


att mötet får frågan om man tagit del av verksamhetsberättelsen, vilket LKTs medlemmar 


fått, och att man sedan efter revisionsberättelsen, tar beslut om att fastställa RR och BR 


samt om styrelsens ansvarsfrihet. Alternativ b) är att man godkänner 


verksamhetsberättelsen, och lägger den till handlingarna. Då godkänner man också 


samtidigt allt innehåll, och sedan blir det då i praktiken ytterligare ett godkännande när 


RR och BR fastställs och frågan om ansvarsfrihet behandlas.  


 


Ulrica Otterling ställde också ett par ekonomifrågor:  


a) Utfallet i resultaträkningarna för 2020 för de fyra koloniområdena i 


verksamhetsberättelsen stämmer inte överens med områdenas utfall för 2020 i 


presentationen av budgeten. Vad beror det på? Örjan Roos förklarade att det i 


budgeten finns 5 enheter, de fyra områdena plus Gemensamt. I bokföringen har det 


alltid funnits 5 enheter, men fram tom 2020 så har utfallet för Gemensamt fördelats ut 


på de fyra områdena enligt en fördelningsnyckel. Denna fördelning har gjorts i excel. 


Enligt beslut på en motion 2019, så ska alla 5 enheter redovisas from 2021, därför är 


Gemensamt inte utfördelat i budgeten, utan ligger som en egen enhet. För att kunna 


jämföra budgeten 2021 med föregående år har Örjan tagit fram utfall exkl Gemensamt 


för 2020 för områdena. Därför skiljer sig utfallet för 2020 i verksamhetsberättelsen 


mot utfallet 2020 i budgetpresentationen.  


b) Örjan påpekade också att de glömt göra en balansräkning för totalen och att de 


kompletterade med en sådan den 28 april efter påpekande. Nästa år är planen att även 


en resultaträkning för totalen ska tas fram.  


 


Årsmötet har tagit del av verksamhetsberättelsen och lade denna till handlingarna 


 


§6 Revisorernas berättelse 


Årsmötet har tagit del av revisorernas berättelse och lade denna till handlingarna. 


 


§7 Fastställande av balans- och resultaträkning 


Ulrica Otterling påpekade här att frågan på punkt 7 borde ha varit formulerad: Kan balans- 


och resultaträkning fastställas i enlighet med revisorernas rekommendation? Istället var 


frågan formulerad på samma sätt som punkt 5 och 6. Därför kan inte resultat- och 


balansräkningen fastställas under detta möte, utan får fastställas på ett kommande möte. 


 







Årsmötet har tagit del av resultat- och balansräkningen och lade dem till handlingarna 


 


§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 


Mötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 


Styrelsen har inte röstat i denna punkt 


 


§9 Behandling av styrelsens förslag och medlemmarnas motioner 


§9.1 Styrelsen har i år inte några förslag att lägga fram till årsmötet 


 


§9.2 Motioner 


• Motion 1-5, fritidsgrupper/fritidsföreningar 


Bifall för styrelsens förslag:  


Styrelsens motivering för avslag: LKT kan inte säga åt andra föreningar om de ska 


samverka. Att LKT behöver skapa en policy hur andra föreningar och 


intressegrupper får/kan utnyttja LKT:s lokaler samt andra utrymmen är styrelsen 


medveten om och bör tas fram. I policyn ska det framkomma vilka krav som ställs 


på intressegruppen/föreningen ex. ska den vara en juridisk person, vilka får delta 


på aktiviteten, kostnader, ansvara etc 


 


 


• Motion 6, Ullevi 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Vägar, grindar, vattensystem och andra 


infrastrukturer bör ligga på underhållsplaner som hela föreningen/styrelsen 


ansvarar för, vilket sittande styrelse har verkat för, och inte upp till varje område 


som det har varit av princip förut. Att komma till rätta med det eftersatta 


underhållet är något styrelsen ser som en stor utmaning under kommande år 


 


 


• Motion 7, kompostering 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Styrelsen anser inte att det ska vara de tre andra 


områdena att bestämma hur ett enskilt område hanterar en intern angelägenhet som 


denna. Det beslutet måste ligga på området och styrelsen ska verka för att få till en 


sådan beslutsrätt 


 


 


• Motion 8, Parkering övrigt på Valla 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Styrelsen anser inte att det ska vara de tre andra 


områdena att bestämma hur ett enskilt område hanterar en intern angelägenhet som 


denna. Det beslutet måste ligga på området och styrelsen ska verka för att få till en 


sådan beslutsrätt 


 


 


• Motion 9, Trasig grind 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Att tro att bara grinden är fungerande så kommer 


det inte stjälas är lite naivt. Staket och lås håller ärliga människor borta, men vägar, 







grindar, vattensystem och andra infrastrukturer bör ligga på underhållsplaner som 


hela föreningen/styrelsen ansvarar för, vilket sittande styrelse har verkat för, och 


inte upp till varje område som det har varit av princip förut. Att komma till rätta 


med det eftersatta underhållet är något styrelsen ser som en stor utmaning under 


kommande år 


 


• Motion 10, Överklättringsskydd på kommunens grindar på Ådala  


Koloniområde 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Då grindarna inte är LKT:s egendom är det inte 


upp till oss att hantera. Dock har styrelsen inlett diskussioner med kommunen om 


detta när det kom till vår kännedom 


 


• Motion 11, Samma lås i alla grindar 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för bifall: Varför det inte redan sitter sådana cylinder kan 


härledas till när kommunen satte upp grindarna och då sittande områdesansvarig sa 


ifrån om detta. Detta kan påvisas att Emmalunds grindar har lås som kolonister 


kommer in i. Styrelse anser att detta beslut borde ha tagits av styrelsen som helhet 


och inte av en enskild förtroendevald 


 


• Motion 12, Alla stugor ska säljas lagligt 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: LKT kan inte lägga sig i hur privat egendom 


hanteras. Dock kan det påvisas att LKT gör vad man kan för att säkerställa att det 


är den befintliga ägaren till stugan samt innehavaren av arrendekontraktet som gör 


överlåtelsen till den nya ägaren av egendomen. 


Det motionsställaren eftersöker tror vi är fastighetsregistreringen som hanteras av 


Skatteverket. Det är inget som i dagsläget görs, men enligt information som vi fått 


från vårt förbund, kan det komma krav på detta i framtiden och då är föreningen 


skyldig att lämna ut register på vilka vi har registrerade som arrendatorer 


 


• Motion 13, Maxpris vid försäljning av stuga 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Till vilket värde privat egendom säljs kan inte 


LKT bestämma om. I detta fall regleras det i jordabalken kap 10. Att efter drygt 


110 år införa ett kösystem tror styrelsen blir väldigt svårt. De särskilda 


hembudsförfarande som finns bl.a i Stockholmsområdet är gjorda från start och 


varit pådrivna från Stockholms stad, om styrelsen förstått sin information rätt. Vi 


har inte närvarande några särskilda regler eller krav från kommunen utan marken 


upplåts för koloniverksamhet 


 


• Motion 14, Odla minst 30% av lottytan 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Den historiska kopplingen mellan starten av 


föreningen och nutid är just historisk. Koloniverksamheten har under ca 110 år 


utvecklats till en plats för odling och rekreation. Det som framhålls i denna 


stressande tid är att det skapar en lugn plats för människor att återhämta sig, hur 


man gör det är olika för alla. Om man tittat på vad som framhålls som en 


koloniträdgård brukar det vara en liten stuga med en lummig trädgård där man 







sitter och dricker kaffe under ett äppelträd, kanske lite rosor i rabatten, men mycket 


sällan framhävs stora öppna odlingsytor.  


Det har även varit uppe för diskussion tidigare och styrelsen har inhämtat 


information från andra föreningar för att se hur de gjort, en del har klarat det bra 


men ett återkommande problem har varit hur man ska mäta vad som ska räknas 


som odling, ska det vara ätbara saker eller går blommor bra, hur ska träd räknas? 


 


• Motion 15, Alla kolonilotter bör kunna stänga av sitt vatten separat 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för bifall: Styrelsen anser att detta är en bra idé. Med en 


servisventil till varje lott tydliggör man att även ansvarsfrågan om vems ledning 


det är. Föreningen skulle enligt styrelsen ansvara för ledningen fram till ventilen, 


därefter är det kolonistens ansvar. 


Det skulle även underlätta på våren vid vattenpåsläpp då det idag kan skapa 


problem med den som släpper på vattnet inte kan ha uppsikt om det läcker hos en 


granne och om det så gör, inte får något eget vatten förrän grannen lagar sin del 


 


• Motion 16, Förbjud studsmattor på koloniområdet i Valla 


      Bifall för motionen:  


Motionen besvarades av styrelsen, motiv: Styrelsen valde att rösta om denna 


motion, med inställningen att förslaget i motionen skulle omfatta samtliga 


områden. Oavsett detta så är styrelsen inte enig och omröstningen gav 50/50 så i 


detta fall fick medlemmarna rösta om motionen, i avsaknad av yttrande från 


styrelsen. 


 


• Motion 17, Spekulativ försäljning 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Även om LKT:s styrelse anser att det inte skulle 


få förekomma är det svårt att bevisa att ett innehav skulle vara av spekulativt syfte. 


Att inneha en lott för kommersiellt bruk skulle kanske vara lättare att ta på, men 


styrelsen anser inte att LKT har en sådan övervakande uppgift utan att det räcker 


med att få kolonister att föröka följa de gällande reglerna och visa hänsyn 


 


• Motion 18, Badbassänger större än 150 liter 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för bifall: Under de senaste varma somrar finns en förståelse 


för att fler kolonister vill ha en möjlighet att svalka sig i en liten bassäng. Alla har 


inte möjlighet till badvatten. Dock behöver det vara en begränsad storlek, exakt hur 


stor behöver styrelsen återkomma till. Den vanligaste invändningen för detta är att 


det kommer kosta för alla andra, det skulle man lösa med en engångsavgift som 


betalas i efterhand till föreningen. Självklar ser styrelsen att tömningen av 


bassängen inte får påverka andra kolonister utan vattnet måste tas om hand på egen 


lott 


 


• Motion 19, Samlade områdesmöten 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Att årets områdesmöten inte kunde hållas som 


brukligt är nog alla överens om, men att säga att det införts en ny typ av möten är 


lite starkt. Styrelsen kände att man önskade någon typ av medlemsmöten, och 


provade då ett sätt som en förening i Norrköping hade sitt möte där man som 







kolonist gick till olika stationer för att få svar på sina specifika frågor. Denna typ 


av informationsmöte skiljer sig mot våra brukliga möten på det stora sättet att man 


inte kunde sätta sig och bara få information utan att det ställdes ett litet krav på att 


själv komma med de frågor som man önskade svar på. Responsen från dessa möten 


har varit positivt i stort, dock ser styrelsen att en typ av gemensam information 


skulle vara bra – kanske i kombination av temabord? 


Att inte få utveckla en sammankomst bara för att alltid har varit så är ett väldigt 


svagt argument i frågan och om man tittar på hur mötena genomförts tidigare kan 


man säga den typ av information det kommit kan lika gärna stå på ett papper, för 


det har varit samma info år in och år ut. Tänk på att inte vattna på dagen, släng 


bara brännbart i containern, släng inte så mycket på komposten. Även ska man 


understryka att ha varit områdesansvariga som hållit mötena. Och att de inte är 


beslutande i någon fråga inte ens rådgörande. Hur och om vi kan hålla möten 


säsongen 2021 återstår att se 


 


• Motion 20, Brott mot stadgarna 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Hänvisa till stadgebrott av en styrelse är 


allvarligt. Att sedan inte kunna visa vad som inte följs måste vara ett tydligt tecken 


på att motionsställaren inte riktigt menar allvar. Hur många möten en styrelse ska 


ha under året finns inte reglerat i våra stadgar. Motionären hänvisar till att detta är 


en ”feltolkning av stadgarnas innebörd och strider mot stadgeförfattarnas 


intentioner”….Feltolkning och intentioner är motionärens egen bedömning. 


Att bara en utvald del skulle få delta är bara ett antagande från motionären. 


Styrelsen har själva beslutat vem som skulle ingå i gruppen. Att dessa möten inte 


redovisas utåt är helt korrekt, för gruppen beslutar inget utan återkommer alltid till 


styrelsen i alla dessa frågor. Vidare fortsätter motionären med egna antaganden så 


som att ”deras förslag kan klubbas igenom utan debatt” är rent befängt och den 


stora fråga som väcks är, hur vet hen det? Är det vad hen tror eller gissar? 


Motionsställaren fortsätter i samma anda att inarbetade rutiner och fungerande 


rutiner inte följs? Styrelsen ställer sig frågande med vad som menas, då det inte har 


funnits rutiner. Inga nedskrivna i alla fall vilket gör att samtliga ledamöter som 


varit nya inte har något att falla tillbaka på om vad som begärs av dem. Det har inte 


heller redovisats historiskt vad som ska göras på våra områden vilket styrelsen 


anser måste ändras. Arbetsbeskrivningar eller liknande dokument är ingenting som 


harr funnits att tillgå för någon tillträdande styrelse. Styrelsen arbetar på att ta fram 


arbetsbeskrivningar för alla uppdrag inom föreningen. 


 


• Motion 21, Granskning av felaktigheter vid årsmötet 2020 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Styrelse har påvisat motionsställarren vid ett 


flertal gånger att denna fråga är för det presidium som tjänstgjorde på årsmötet. 


Årsmötesordförande har även flertalet gånger under året talat om för 


motionsställaren att det är han som äger protokollet. Styrelsen ser inte hur 


revisorerna ska kunna kontrollera det som motionsställare önskar 


 


• Motion 22, Skötsel av områden 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Synpunkter på områdesskötsel är välkomna som 


skrivelser till både områdets ledamöter och styrelsen i sin helhet. Att underhåll inte 







blir utfört under en längre tid är inte de sittande skyldiga till även om det måste 


vara vårt ansvar att se till det blir bättre. Vad personalen ska göra eller inte göra är 


inte upp till vare kolonist att bestämma, inte ens årsmötet, utan det ansvaret ligger 


under styrelsen. I och med att skötselansvaret ligger under styrelsen är det också 


upp till den att välja vem som blir anställd eller inte. Detta är inte en fråga som kan 


bestämmas på årsmötet. Styrelsen kan dock hålla med om att arbetet inte flutit på 


riktigt bra under säsongen 2020 


 


• Motion 23, Delning av föreningen 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Efter samtal med kommunen för att undersöka 


deras syn på en delning anser styrelsen att det är riskabelt att genomföra en 


delning. Det som framgick i samtalet var att kommunen inte kan hindra oss men att 


det är inte säkert att de nya föreningarna kan få arrendekontrakt då kommunen 


endast önskar en motpart. LKT kan inte heller arrendera ut marken till andra 


föreningar vilket även kan hindra att det skulle kunna bli nya föreningar och LKT 


skulle sitta kvar på arrendekontrakten. 


Om motionsställarens yrkande går igenom blir verkligheten, att LKT säger upp 


befintliga kontrakt med kommunen, och att de nybildande föreningarna får hoppas 


på att kommunen arrenderar ut marken på nytt, det är ingen garanti. Idag har 


föreningen inskrivet i avtalet att kommunen tar tillbaka en betydande del av något 


område är de skyldiga att ersätta det med annan mark, detta saknar tex Tomtebodas 


förening 


 


• Motion 24, Fritt forum 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Styrelsen håller med om att det inte finns något 


bra medium där medlem kan diskutera eller förmedla tankar om föreningens väl 


och ve, men att ett fritt digitalt forum skulle vara formen där alla som inte är nöjda 


kan spy ut sin galla är nog inte rätt. Allt fler mediehus stänger av sina 


kommentarsfunktioner för att det tar för mycket tid och kraft att städa bort alla hot, 


personangrepp och osakligheter, med andra ord folk kan inte sköta sig och hålla 


god ton. Den här frågan har kommit upp ett flertal gånger och då hänvisar man till 


demokrati, medlemsinflytande etc. Det som man inte tänker på då är att föreningen 


då skulle varit odemokratisk i över 100 år för då fanns inget forum. I våra stadgar 


finns det väldigt lite som säger att styrelsen skulle behöva lyssna på vad 


medlemmarna tycker. Faktiskt är det så att styrelsen inte behöver fråga 


medlemmarna.  


Detta är inte bra – styrelsen anser att man behöver öka medlemmens beslutsrätt i 


lokala frågor och att styrelsen får ett mer övergripande beslutande 


 


• Motion 25, Årsmötesbeslut ej genomfört 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Styrelsen skulle undersöka hur en delning kunde 


tänkas genomföras så det fanns något konkret förslag att ta ställning till. Efter 


samtal med kommunen för att undersöka deras syn på en delning anser styrelsen att 


det är riskabelt att genomföra en delning. Det som framgick i samtalet var att 


kommunen inte kan hindra oss men att det är inte säkert att de nya föreningarna 


kan få arrendekontrakt då kommunen endast önskar en motpart. LKT kan inte 


heller arrendera ut marken till andra föreningar vilket även kan hindra att det skulle 







kunna bli nya föreningar och LKT skulle sitta kvar på arrendekontrakten. Styrelsen 


kände sig inte bekväm till att eventuellt försämra villkoren för våra medlemmar. I 


och med detta valde styrelsen att inte fortsätta utredandet av en ev. delning utan att 


föröka hitta en annan lösning på att öka medlemsinflytandet på sitt område 


 


• Motion 26, Extern revisor som medlem? 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Då gällande stadgar kräver att samtliga 


förtroendevalda måste vara medlemmar så strider detta yrkande mot stadgarna 


§6:e) Varje medlem eller myndig person i medlemshushåll kan väljas till 


förtroendeuppdrag, men endast en per hushåll får vid samma tillfälle inneha sådan 


post 


§6:f) även passiv medlem kan utses till förtroendepost 


 


• Motion 27, Stadgeändring, val av auktoriserad revisor 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för bifall: Styrelsen anser att det är ett bra förslag, det ligger 


helt i linje med styrelsens önskan 


 


• Motion 28, Motion om ny stadgeparagraf §2.3 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: LKT kan inte säga åt andra föreningar om de ska 


samverka. Att LKT behöver skapa en policy hur andra föreningar och 


intressegrupper får/kan utnyttja LK;.s lokaler samt andra utrymmen är styrelsen 


medveten om och bör tas fram. I policyn ska det framkomma vilka krav som ställs 


på intressegruppen/föreningen ex. ska den vara en juridisk person, vilka får delta 


på aktiviteten, kostnader, ansvara etc 


 


• Motion 29, Motion om borttagning av stadgeparagraf §3.1d 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för bifall: Styrelsen är överens med motionsställaren om att 


den paragrafen inte behövs då den inte användes under överskådlig dåtid 


 


• Motion 30, Motion om borttagning av stadgeparagraf §3.4 & 4f 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: För att kunna ta in externa personer på 


förtroendeposter måste denna paragraf stå kvar i dess nuvarande forn 


 


• Motion 31, Motion om ändring av stadgeparagraf §4e 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Styrelsens uppfattning är att en ”kartell” lika 


gärna kan uppkomma hos goda vänner eller andra konstellationer som inom 


familjen. Dock tror styrelsen att det är större chans att man får en mindre 


tankefrihet om man bor under samma tak 


 


• Motion 32, Motion om borttagning av stadgeparagraf §5.1 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Att man motionera mot allas medlemmars 


rättighet att få framföra sin röst även om man inte har möjlighet att närvara ser 


styrelsen som ett stort hot mot den övergripande demokratin i vår förening 







 


• Motion 33, Motion om texttillägg av stadgeparagraf §5.2 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Det finns inget i nu gällande stadgar som hindrar 


att det hålls möte i februari. Dock ligger det i styrelsens förslag men man måste i så 


fall ändra verksamhetsåret något för att det ska finnas tid att göra bokslut 


 


• Motion 34, Motion om komplettering av stadgeparagraf §5.3.18 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för bifall: Styrelsen anser att det är bra med ett 


förtydligande. Om styrelsens förslag tas skulle § numreringen behöva justeras så 


att den fulla texten lyder Val av beredningen enligt §x 


 


• Motion 35, Motion om omformulering av stadgeparagraf §5.4 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Styrelsen anser att det ligger i medlemmarnas 


intresse att veta styrelsens ståndpunkt när man får tillgång till motionerna. Dock 


kan man publicera detta så fort yttrandet är klart senast 4 veckor före årsmötet 


 


• Motion 36, Motion om omskrivning stadgeparagraf §5.7d och §5.7e 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Styrelsen anser att punkterna kan tas bort men 


ändras enligt följande: 


- Protokollet ska vara justerare och mötesordförande till handa senast 2 veckor 


efter genomfört möte och ska senast vara undertecknat och lämnat till styrelsen 


senast 4 veckor efter genomfört möte. Styrelsen anser att tidsangivelsen är 


viktig i punkten 


 


• Motion 37, Motion om områdesansvarigas uppgift §6.5 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Stadgar ska vara fasta regler som ska driva en 


förening framåt. Att detaljstyra en arbetsbeskrivning till dessa robusta och tröga 


regler är inte bra. Styrelsen anser att arbetsbeskrivning däremot bör stadgefästas 


 


• Motion 38, Motion om omskrivning av stadgeparagraf §6.6b 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Styrelsen anser att styrelseprotokoll är styrelsens 


och revisorernas arbetsdokument och ska inte publiceras, däremot ska beslut som 


tas i styrelsen skyndsamt delges medlemmarna. Medlem måste ha rätt att läsa om 


egna ärenden som behandlats av styrelsen. 


 


• Motion 39, Motion om ny stadgeparagraf om hemsidan §6.7 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Styrelsen anser inte det är bra att stadgefästa ett 


enskilt verktyg. Hemsidor har funnits i ca 20 år och vad framtiden har att erbjuda 


för plattformar vet vi inte men både Instagram, Facebook och TikTok är andra 


plattformar som fått stor genomslagskraft de senaste 10 åren. Styrelsen anser att 


man behöver stadgefästa vikten av information i föreningen och vill återkomma 


med förslag 


 







• Motion 40, Motion om ny stadgeparagraf om områdesmöten §6.8 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Styrelsen anser att det behöver finnas ett antal 


möten som hålls på respektive område. Styrelsens anser även att detta möte 


behöver vara ett beslutsfattande i någon grad, vilket dom inte är idag 


 


• Motion 41, Motion om översyn av stadgeparagraferna §7.3 och §7.4 


Bifall för styrelsens förslag  


Styrelsens motivering för avslag: Då det inte finns någon kalenderreferens utan 


bara en tidsangivelse i paragrafen behöver den inte ändras 


 


 


§10 Beslut om ersättning till styrelsen och revisionen för år 2021 


    Mötet godkände förslag om oförändrad ersättning dvs mötesarvode 1% av prisbasbelopp  


    och arvode på 2% prisbasbelopp 


 


§11 Fastställande av budget och avgifter 


     Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag 


 


§12 Val av styrelse enligt valberedningens förslag 


     Inga andra nomineringar utöver nedan förslag har inkommit till valberedningen 


 
§12.1 Valberedningens förslag på Ordförande 


Patrik Flisbäck omval 2år 


Årsmötet väljer Patrik Flisbäck till ordförande 


 


§12.2 – 12.6 Valberedningens förslag på ledamöter: 


Emmalund Åsa Andersson omval 2år 


Ullevi Riad Salam omval 2 år 


Valla Susanne Runell omval 2 år 


Ådala Kinna Ekman nyval 2år 


Ådala Elisabeth Eriksson fyllnadsval 1år 


Årsmötet väljer dessa fem ledamöter 


 


§12.7 – 12.10 Valberedningens förslag till 


suppleanter 


Emmalund Birgitta Petri omval 1år 


Ullevi Monica Svärd omval 1år 


Valla Åke Petersson omval 1år 


Ådala, Vakant, valberedningen kollar vidare 


Årsmötet väljer dessa tre suppleanter 


 


§13 Val av revisorer och suppleanter enligt §7.2 enligt valberedningens förslag 


Valberedningens förslag: 


13.1 Ordinarie Helen Ahlström omval 1år 







13.2 Suppleant Ann Holmberg omval 1 år 


Årsmötet väljer Helen och Ann 


 


§14 Val av representanter och ombud enligt valberedningens förslag 


 Valberedningens förslag: 


  Patrik Flisbäck och Örjan Roos 


  Årsmötet väljer Patrik och Örjan 


 


§ 15 Val av valberedning samtliga väljs på 1år 


Styrelsens förslag 


15.1 Emmalund Vakant, styrelsen får i uppdrag att lösa det 


15.2 Ullevi: Carina Boberg Lürén 


15.3 Valla: AnnBritt Ranmo 


15.4 Ådala Vakant, styrelsen får i uppdrag att lösa det 


Årsmötet väljer Carina och AnnBritt 


 


§ 16 Nya frågor till styrelsen 


Se bilaga  


 


§ 17 Mötets avslutas 


Ulrica tackade för gott samarbete, önskade alla en skön säsong och avslutade mötet. 


 


 
 
 
Ulrica Otterling   Carina Boberg Lürén 


Mötesordförande   Mötessekreterare  


 


 


 


Justerare: 


 


 


 


Ullevi: Halid Becirovic   Valla: AnnBritt Ranmo 


                                 


 


Valla: Susanne Bard Carlsson  Valla: Humlan Svensson  


                                    


 


Emmalund: Meldina Daging   Ådala: Annelie Dunstrand tom §9.19 
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      {
        "sha256": "091ae195f112c68ffc84ebacae80efddfaae41ea7fec6ed0df571c165222922d",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 140710
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2021-07-01 00:07",
    "sign_time": "2021-06-30T22:07:23.136Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Årsmöte för Linköpings Koloniträdgårdar 20212005 final.pdf\nStorlek: 140710 byte\nHashvärde SHA256: 091ae195f112c68ffc84ebacae80efddfaae41ea7fec6ed0df571c165222922d",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "e451070a1db12257d7c0b7a71194329fd5d53ad910031b8f91dc9c9ad13d77ed",
    "sign_ip": "92.35.8.84",
    "full_name": "Anneli Dunstrand",
    "signature_data": {
      "sign_ip": "92.35.8.84",
      "orderRef": "3a6a878f-2c47-4cb2-94e5-523d5eac4374",
      "status": "complete"
    },
    "SignedNameAndNumber": "Anneli Dunstrand",
    "signed_files": [
      {
        "sha256": "091ae195f112c68ffc84ebacae80efddfaae41ea7fec6ed0df571c165222922d",
        "content_type": "application\/pdf",
        "size": 140710
      }
    ],
    "SignLocalTime": "2021-07-02 18:47",
    "sign_time": "2021-07-02T16:47:11.802Z",
    "sign_text": "Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):\n\n(1) Avser PDF-fil enligt följande\nNamn: Årsmöte för Linköpings Koloniträdgårdar 20212005 final.pdf\nStorlek: 140710 byte\nHashvärde SHA256: 091ae195f112c68ffc84ebacae80efddfaae41ea7fec6ed0df571c165222922d",
    "id_service": "bankid_v5-mask_id"
  },
  {
    "personal_id": "se195308265379",
    "sign_ip": "94.191.138.221",
    "full_name": "HALID BECIROVIC",
    "signature_data": "{\"orderRef\":\"bd3e9b79-58e5-4dbc-8e1a-2560303f6f8c\",\"status\":\"complete\",\"completionData\":{\"user\":{\"personalNumber\":\"195308265379\",\"name\":\"HALID BECIROVIC\",\"givenName\":\"HALID\",\"surname\":\"BECIROVIC\"},\"device\":{\"ipAddress\":\"94.191.138.221\"},\"cert\":{\"notBefore\":\"1601848800000\",\"notAfter\":\"1696543199000\"},\"signature\":\"PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPkg2d0NidjdjcndzcVpaTlc1TTBPTkEvU05MblVCMUVReEFscUdUZ2VjMjg9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5ZMzQ2Sk54WWRNZWJ5TEIwdkhKY3NRRXpqTis2S1RGSnhwQjZydThRSHVvPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5VZDJPUHA2SVZ3TlpuNGV5M0ZSVk94eitkUUxJd3pmdTRnc281cXZKbDlhMmxzRHpUWXRpb3Z6TUJZZm9KQ0FkOWkzYWd0cy82Y0RoLzU5Vlh0eXkzdEYwaEFZdEVic0kvc1lRcFIvQnppek5raXduM3J0VnRNN2VSSEt2TENVVnJJU3V1cEhQVUJYcWF0TTJQa3NJSU02NHBPakhWTjh6Mk9MUlNFTUZKTmNuSGpCWjBab0JuKzZJNGJkMklOZnpudEtqaEhIMUFMRmFETElHM0ozeUhndWYzME1qSExSM3lwUUhtcGc1MGozeFVrc3FUT3k3andWMXJJSUZTZlF2OFQvV0FWWW0zTFlVUjJCSmJuc0hXWkowTzltVkp1TEdOTGZzWnhBS2llcVY5ZzRpcEw3enk0RHlOQktJUjJLbmRGN0hQQkVKUFIvUytiejFLSGpSMkE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGVGpDQ0F6YWdBd0lCQWdJSUZZaWlCdFlJa3VZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NakF4TURBME1qSXdNREF3V2hjTk1qTXhNREExTWpFMU9UVTVXakNCdURFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVTTUJBR0ExVUVCQXdKUWtWRFNWSlBWa2xETVE0d0RBWURWUVFxREFWSVFVeEpSREVWTUJNR0ExVUVCUk1NTVRrMU16QTRNalkxTXpjNU1UY3dOUVlEVlFRcERDNG9NakF4TURBMUlERTJMakl4S1NCSVFVeEpSQ0JDUlVOSlVrOVdTVU1nTFNCTmIySnBiSFFnUW1GdWEwbEVNUmd3RmdZRFZRUUREQTlJUVV4SlJDQkNSVU5KVWs5V1NVTXdnZ0VpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElCRHdBd2dnRUtBb0lCQVFEZGk2NXIvY1kxZ0NHaGVBSTFOV1R5bXhPdjZ6UHpWU3N1WERMWE1WTXFUOFpNcE90SUw5S2xRM1NDamJwa2tHd0RWbmsrMTQzYjg3SU5uZFBHbUtCcnp3bGhTSHVMSmpJbDJERFZnNkptZnpTT1kzK3ZGeFdhdDRHZ1I4NnIwenl4YmkyRkxIcTlVSVBYWlRYcUNGeXZrNzF4K240RnBJaWJZV2kvTUJxM2pmZkVsZkJSOElRT0RmTUZHU0xZVzhUby9FNVR0R3Y3Uzc4OGRZR1JkbUZtMzhDSnpQZFhadnlOYjBkd3VHZ3Z0a3RHeGtLT1lUWlEvRDZoZy9aZGthLzFaMmFXeitHNUxlWGk3ZlQzUTR5clV5cmRCV2p2Si9uT3BNWm1ENlJFN1piUmp1L3MrLzRnaWtKcEFyS3g2dHJJREtENWJTblBpMDB5cmwzdWZsSlhBZ01CQUFHamdhVXdnYUl3T3dZSUt3WUJCUVVIQVFFRUx6QXRNQ3NHQ0NzR0FRVUZCekFCaGg5b2RIUndPaTh2YjJOemNDNXlaWFp2WTJGMGFXOXVjM1JoZEhWekxuTmxNQk1HQTFVZElBUU1NQW93Q0FZR0tvVndUZ0VGTUE0R0ExVWREd0VCL3dRRUF3SUdRREFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JSM3BBaldycjEwSS9nRHc5ZlpYbWo0SUczQ01qQWRCZ05WSFE0RUZnUVVzOHFTQkNWM2M4UmRsQVhYdmNLVmlVcWJIUGt3RFFZSktvWklodmNOQVFFTEJRQURnZ0lCQUh3bmkwUmVWWFYrVXMxUWxRSGxqemtKaWlrcDlOUmVWdDhYa0FrMTluMDJRbStDZGlic2lKNjQwYk5qN2RrUkdmMVYvM2M3RHlrYUR3cm9SRVJpczJCRFA2TUVaSmVWUU9FZSsyY2pJdmFxaUNNbm84V29zZmszcCtaZDdRSTRCTWRVUzFGTkcrOTZxVnNmNXlNOHlVYVhjMS9UelhyeWMyckcyTSthVHErOGYrdWJjYnM3bWxqU21FMENtZko1VWM3OFdmZmNocmtDenZ6K0lDbVlaRlJFbmE3ZGlIM2ZXckl2b2VPMWpKY08vMStLYmhLYThXcEliQXBIK0ZKejhmem5iVXc5WWFWRFdURUVwUHo3Q09PM3BqRm5YSjJGSWRXbTgrUUZyTnczeTgwTEp4ZXdMaXMzL2crOU0xT01VTjNhamV5SW1pUjZOSHlTWEVKTm5FeGdpckE2OHRpUjBhVnhyNDFxOTlHelRKUktkNldmU1k2RUFVSDRKak1qNDFPTGkzNHNibytKdEJjSko0YW5xc1Yvd2tJZ25xVEl0eURwQ1RyUVVpVWNEU1lTS0o4eW5CY2ptRmdlYnBGUVZWWmRua0xPMURuWGtTVzJBYVY4NXoxOFZ5eklzNFl3d09LTmxXNnA2KzNOM2NZdUVqQ3AyTTB5K1RMOXE0VmFER09ubE5KN1kwT2orNGE2aHdwTXRYVURQb1ZjRkwwR2ZzRU5ScFJlNDZ2Z0FCdlhUUkZ0M1VsSVBQMEhBNXN0OFZOWjA3ZDRhcW9nYkFRVnZSS1QyVStQeXc2N0FXNUZhYS96ZjlZM0FZNzZpNDhVbHZNT0c3V0RmOHhVSVhHZ20vY0hkZkRYdGxzKy9VaGZGdk5yWm5rMGdUMDhmVmM2NndJeUNlS21QSXFJPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGeWpDQ0E3S2dBd0lCQWdJSU5tUmZUd3Z3czJFd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFaU1DQUdBMVVFQXd3WlUzZGxaR0poYm1zZ1EwRWdkakVnWm05eUlFSmhibXRKUkRBZUZ3MHhNakV5TVRNd09URTRNREZhRncwek5ERXlNREV3T1RFNE1ERmFNRzB4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1Sc3dHUVlEVlFRS0RCSlRkMlZrWW1GdWF5QkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBeE56YzNOVE14TERBcUJnTlZCQU1NSTFOM1pXUmlZVzVySUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUF4WFFadmYzL2dVZElPTmRmRFF1QjFwNEYweVNxMkpOVnNzL01WTVY2anF0cmk4bDNBeUwvMW1BNFdSbGVON3RrY2tGb1Rpa01ZSmE3NmdsdUxSZmYzSDZDQ05KOFhXeFloeWxZZzhzd0F0Z3FMd2Y3L0s0b1B6RGtyNE9QSFlwaHcwTjdubXUybGhCUkF3bld2aDZuYXduWko4Skp1VXpac3VxQVVmUjJpVEZlNHVSSkpmWTN2bm0wdFFZQXVOclNrYmpTUWVZb216N3hFcUozMm9DRTZuOFRGdUR4M3RMM0VMSE1YMTlobk8ra2tyMVVZZGxRSGtML3M0SHI2aFFtUDQvZ1J3bjF0Q3N4Z1c4eGo2YTJma0NxQ3VEb1hrK2U2Y256ZzlKVkJZUjBVeGR2L3BzM204ZThGVEtIb2hHOEdZbTVuQUExenZYRittZzltbGdYSHBhNkFZZWN2K2FNbGJ2MWtwNGc4a3NTMzBBVWNVaG5NV0wvYnZ5NDFNc0NPU0d0dk9mL2RVOVBrUnE5cHFub2RFeTk5MU1LTXFMU3ZwWHFBandkdjZ6Tk5oVEhYUHVLaU85eTVuTHZQUW50YUpGdi9laWVNUUx2VE1NSkc3U09ZaXNHQlEybS8yYTNlSXJFbWhXd2Y2Y3dEMnRVSGNHTzhDekVzTmdlRjUzcHhnTnNMNXFOUjhaTDVmeVFVeTdVZ2cwbFRoSkFkWWkyejduMXlIdG9GZ1RJN2M2WDIyZW5sU2owOHh5Um50Z3kzTjRnQThVQ3c1SDdEUGZiQ2VPa0EvOGFxVzVrcjJoQjlBeGM1WFJpRnRlTmxsVHAvYTVMdXppcEo5SzRJQlJFTjQ2blYrM1ZISllKWUFyMG1zMm5Vdnc4WmdWT0JLRU5VRFhHK1o3THIra0NBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGSGVrQ05hdXZYUWorQVBEMTlsZWFQZ2diY0l5TUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVWVEMUJLR000MTdLRlJyalkraHpJNUtUZDJzTXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUJMWVJaQTIwMmxyZlh3VFRIV29PejdaeFRpYXZTSTIzYVJZRWc3cDdYM0RvSFdtQjROTGd0dTh3VUJwZDlRZkJ3NmRjNzd1ZTdZQkg0UEdrbDVqRlE3NjBMSzRDb1E2QmlZR05sUUhBdUhZL3ZwYzFidUFyN1ZkbkRTYWUzSG1NNjNnalZKR0srS1FHZDBQSHFPNnZYMWhEUHgwUnRXbWY1T2pBUENPMDNDcHZFNWY1dm1lVjFjMXRZVThXNGpxVk4xM3NpZlVrTEhtNWJKUHljcDNzS0V0M0laMU5LVzZkeG5rOVhGTGFkdWtGNEpDOFZ6WjNqT3EwRkVFTkRWR1hmRkZuMlB3Y255eWg3OUhrMHdSOHFPUzlaUjhhOFFNLzA4Mko3ZzZIY0JibkJWMGFtYUt1SmNxSlQxbDkrK0g5Zk5hT2hraEdyWGxVU3p2bTVnNVJiY1dRUjgrUk5GMzdzeE8wN3FxaVNuZTNVMlVta2VaOWxYMktieGhObUpaMitYZmlMRzM3YVJUbE9OTUVxeHN6ZEN0a2h3SlNmUnFTa2UrT01wQnVMZmlxak1NcHBCVUJDdURRUGVRK2hMclIwaHcvdXZpbk03NitUM00wWTIrVDNLUmwrVFhvTjhndHYwbU1PZVdxOUxUSHZvbGdlMkVUMitxM3RwSk1BZEZHcTVic0JHOXdIQ2FoNllkakhJTEhUZE1TT0hiY01nUENCM2o1QkJudFFMN3JzanBjRHphREVPUG5qRmJWcGIxYjUzVTVETW92Z1B1WjM4NjhQSGloR0RqQysyY1BmOWlrVnk3dmFiaTYvMUZTbzMxaDJXTFVmNGF1K09kUjd1K3F2ZUZjQUd5TGNBVDJ3cXJ5dFA1RlpKQkZqQ29OOFcyYVVRYis4SzM1L1JWQT09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGd0RDQ0E2aWdBd0lCQWdJSUE3c0xRVEVoenVvd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakV5TURjeE1qTXlNelphRncwek5ERXlNekV4TWpNeU16WmFNR014Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1Sc3dHUVlEVlFRS0RCSlRkMlZrWW1GdWF5QkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBeE56YzNOVE14SWpBZ0JnTlZCQU1NR1ZOM1pXUmlZVzVySUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRRGFuU2UrYnJKcjJrdi91cGZWUTdlcEd5QUJYMTdqY1N5ZGJoWVZRWGFHc05GYjgxRkJKK2FweFU5LzFhSlljQitIaUREMXJ6Mkh0cFJaRXpMbFRyQjVCeSs5bEFmYUsxZHdpZFBnUzRMWnJzUC90ZHZTUzI1ckdBbXNBM0hpdVgyUUpJUDh6ajBrSDNMWDM3ZmdkZDMzOHhweFZlbnBIVXE1RG1yUU8rZGZOT0JTUUdTREpNUnBqcU54RTVZeWRkRFlKcFVjMTB5WFo2bWJEeEJvaGhIWXlkdVFLVjFZTXpUcHB3TG1hVEtBVXVHOXAzSmdmR2ZVeUN6L2dzVEZWb2E1bFZVVEdUUXpMSThlRVg3R2FlaWdYd1JVc0dMcGFLUVErbDU2d2Fnck9Lc1NxWWgzU2JWRStNU2sycDMyTmxlMWhqL1hZRUN0VU14blZXV2twUVFEOWRjVFp4TVhGSzc3MHdhajcra0FiS1AyajZpUDNhSGltWnFqcEVrUTJMQldXOVIrVkt1QUNtSmZUVy9ucFprMlZ6SXhESENDSHE4dDFjd3VUVFMwdmdMb0ZnWElwaHloV0ljUWVUNmFMTm1UMGVQQkhjY3BNdVI2UG9HeEhlVzFTNExTT0F4RkEwQzJLQzZ6eUlRdjIwV1BwdFRvYzNlRFU5MjY3eEpNNU1PODFGcHd1RTZiZ1JMZzUvenU1anhlZi9DTUpmUmM3OWNSSGhXTVhWdkZtRk5FRnVMZFdpVXd2QlpqUW9wcnlpK29LdnhPMng0U3lSOTlFcElFWmtlZjF5MktaZ3ErOFBZWTJZL00yd2tVWStISnd6aHd1ZXpudnpyMk5JV1kyZnNTOXB6dkFEb2ZFdzNTeGRzZU12NkhPbDFyWXRWNDVSa3FFeTFuc0ZqV0xRSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVlRDFCS0dNNDE3S0ZScmpZK2h6STVLVGQyc013RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JSbmlycXk2a2djZXZVN2FEY25jZ2Jya1dQTFV6QVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJBVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBQVkzYzZvRGQvUXVEamNQQW1rL2h4dDhlWXlNRXpnUzRNVUJERkFFYUlNNDY1N0VLRXAweFU2SnhJRnBvRjUvUmR5Vy8vanZWaXFBM3JiVVdZbm9BQ3owOW9pQ1Fnam5hWkpnSERPUSt0Nmcra1YyVm5FSkdHby9VRDZ4Y25KQ0ZtZGtFS3d4ZzRuai9rYjFWUnRQalppd0FLbzFhUjFDalZTaTlLRUFVaW5RelczSE1ueENYOXNjOVppOHhFZnJCU1ZraDJoVTZZSjNpTWI4VVRHV3VHMjJEUkJ5ZDM0U01DSTJjUU9ZWFZ6Mk1kNWp6S3dNTXJLWGlqQlhIbU1TVGhGbFBuR2NSdmhxQ3YzMjdXazFTWFBPNXoya1pKRUg1N3RUTWo2RTAxSGFGZ0NzZ2FqemFOblo4akFFNEpNSHFsZUEyVldjSEFYajhtckhIR1VWbEx6N1c2UkdBeHlzcE9DeHRKeEkxQVFNSVBYZGhaQkIxeDRwb2lHdURWOE1JN0NGZ3dhbmQrMWxtbTdrbWpnWW5QUktOdUdLTzVDdE9GZnZsNjUzYWt0RWNVYlJTaXc5L3VlbW81Tkk0UFg0c1d6VW0zL2FEb2tTT0dhVGZSTzhwYm1qTkJTaW1XRTI0NUQ0L0dzQ3JHdVA2RTJNdmtVaXhTT0FUeHg3Y2FzUHFrbGxWTzZ6eUxSV3JTN3poQXhRb3hSOE5xQ25SUW9Vb2E5M081dGdzaTFCY1NlbmhydFNhQ2kzZnZWbVkrNlZITmI4SFFpL2xHbnpUdFgzZ1ZJdURIcVcvajJxOWsyS3Q4anlxeHVIUElHK0lxbGxzMmxTYUdwME9wM0tYUVljYjhiKzFNZ0d0TWhlenNyalpORkxEcXZoSkFKMnpWMXJsZ3VTOVdCV3ArcVc8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOCIgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+U21GbklHaGhjaUJzdzZSemRDQnZZMmdnWnNPMmNuTjB3NlZ5SUdsdWJtVm93NlZzYkdWMElHa2dVRVJHTFdacGJHVnVJQ2d4S1NCdlkyZ2djMkZ0ZEhsamEyVnlJRzlqYUNCbmIyUnJ3NlJ1Ym1WeUlHRnNiSFFnYzI5dElHRjJkR0ZzWVhNZ1pNT2tjbWtzSUhOdmJTQnZiU0JxWVdjZ2MydHlhWFpwZENCMWJtUmxjaUJsYmlCbWVYTnBjMnNnZFhSemEzSnBablFnWVhZZ1VFUkdMV1pwYkdWdUlDZ3hLVG9LQ2lneEtTQkJkbk5sY2lCUVJFWXRabWxzSUdWdWJHbG5kQ0Jtdzdac2FtRnVaR1VLVG1GdGJqb2d3NFZ5YzIzRHRuUmxJR2JEdG5JZ1RHbHVhOE8yY0dsdVozTWdTMjlzYjI1cGRITERwR1JudzZWeVpHRnlJREl3TWpFeU1EQTFJR1pwYm1Gc0xuQmtaZ3BUZEc5eWJHVnJPaUF4TkRBM01UQWdZbmwwWlFwSVlYTm9kc09rY21SbElGTklRVEkxTmpvZ01Ea3hZV1V4T1RWbU1URXlZelk0Wm1aak9EUmxZbUZqWVdVNE1HVm1aR1JtWVdGbE5ERmxZVGRtWldNMlpXUXdaR1kxTnpGak1UWTFNakl5T1RJeVpBPT08L3VzclZpc2libGVEYXRhPjx1c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT5NakF5TVMwd055MHdOU0F3T0RveE5Ub3dPU0JWVkVNPTwvdXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVZHVnNiSFZ6VkdGc2F5QkJRaUJsWW05NExHNWhiV1U5WldKdmVDeHpaWEpwWVd4T2RXMWlaWEk5TlRVMk5ESTVPREl4TXl4dlBVNXZjbVJsWVNCQ1lXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLU3hqUFZORjwvbmFtZT48bm9uY2U+dzQxMUN1d2U2WHkxWWZPQTIxQVJmcWFWbWcwPTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlpXSnZlQT09PC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eU15NHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVFF1Tmc9PTwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPndLMzFEbzRCNytOMEJzbWJZT1c1anNpWDFmYz08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+YXV0by1zdGFydC10b2tlbjwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==\",\"ocspResponse\":\"MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjEwNzA1MDgxNTM0WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCBWIogbWCJLmgAAYDzIwMjEwNzA1MDgxNTM0WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB\/wQgF5iJv\/+RL8WE4\/WCNohfv4t0ntc2nU+5c0b\/Leqg4vgwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAFJa+MmPrDckuzy1k082GHDdBsfUOQcvnlNzmoReUWAZ484FgZfIbqYfxZz2Tdp\/ND0z7oku\/xP1nPY1OzLFvlOKzgIUKZmETMdRzWwCgVdOmUD4V5H+ChoU3l2EpVQnYeSGUSTtZNIhDu4XX+m6r7djFdDgU9B1dyL1yX7af7Zs8jUx9Gzq3vOLvCPt\/9rY5gTaE4dif4zW17aiUMyvemp3WXFkDgmB5py4RxZX\/IFv6Oad3p\/A1p+Bak70Npw0sQb\/3a8HIE8cqD3RG1zSGdxij471obPMq+Ajs4HNWR8yMBkuiLsAJhlVBoaWBSMdphn1FKFojZWB4aSBwFhYWDKgggUDMIIE\/zCCBPswggLjoAMCAQICCFk9y27T678NMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMDUwNDIyMDAwMFoXDTIxMTEwNTIyNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAvv+Mnrn+hRBAa14RZuTni1QqszkdXyfCuhVEEZZoN0DF\/XQmira8ImIv+0spKAYGe1GJj+JhMHZvVN40jPI+JlfHhOjbgrnYIvTWNRc\/Z2yzKvRZDq+yipyu92GFQE0nMLTaCgEHPfb9YD9GuoihGvc1SzBTUWvIyqodHSIj2XL+\/UvzkhCSI2mgDlP1D19FuXXgJ7oUZSKa6hdP75gKsgqSsh+gqdCIXTs2jEh9w7M8fSZEMxqD81JIjNQD7OmusnRh5F1CiaIARwq3zcK6eaI7TXTNF5lqFFPtfcSpTSUMJcqIwDdYHqdCxTHC08V8sjhLOz2LACugI+92pVbLIQIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB\/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB\/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQWBBQC2kWXOO4K21w6TEr40lbZS3TGiDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAXMFsqEQ4j4QzIm6k\/62sBbskzvvKTEG8vt7+CT7dE+cmkdOqlgwDhxcUsYBNsh8HqmBvZUaoiGsh0vCc5XKfDsAjwBqatzKNNoF71tWw3DC00s7Uv2By4ixuDFKAFrbxCgrL6E+jN7\/sDngxTBMwrj1vhWkrLb++BQnw0NIPenx4eumLG1wUCHTpf5sChNiLEGBqofY7YSdBhP4lo9KZhQXPLdhL9sZVDPmEL\/GFjQglQ\/Gnk4zRWLO1k69iJWbpKGwA\/Ilosg2xnOSG8JrJ4UvcgpFn0BiU9cJZ5BZWlu7MS\/RMMUd3VkizhINv3KAZRMkYoEyP8ms8fRoZTS62jMgJLx1MCh06JHcYm6IiWiyxGJUwIs\/5s0Lf7Ug16pLEDVoEPfZvtegx5OBenCQaBerqe6z+TyWHyF1cLi3cIsVxmsuwxBj+GWlJrmtURFirc\/7btsV1kQG8zKM8Fz84t6BIwEh4mDF6uo0QChxmISopAegeJ7QeteGg1fJuE4C6Oa7CXYA00vEkw0Yc9Z8e67zg9FKCzrxm8vad4\/ifPduv1HOsHynBoHIbWYOwEtCtagGl6MwP2bzOoIfhmmOjQZQINnakDavAQBcgyhumHur8QRi6I+jfFtPCK06YyOoPCarvRfNPyuMFK8TXT0I0dteNUc7hPn5FcbROf+Szjy8=\"}}",
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