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Antal medlemmar
Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK) har nitton lokalföreningar varav en ligger i
Mölndals kommun. Antalet medlemmar inom FGK uppgick vid årsskiftet 2019-2020 till
2064 personer.
Ordförande Leif Hörlin har ordet
Året som gått har bjudit på en ganska normal sommar, men fruktsättningen blev tämligen
mager, inte minst då man jämför med året innan. Men kolonilivet innebär mer än bara odling
av frukt, grönsaker och blommor, även den sociala verksamheten är viktig, med trivselkvällar,
midsommarfirande, informationsmöten och städdagar m m. Dessa verksamheter är möjliga
endast tack vare alla våra kunniga, fantastiska och engagerade medarbetare.
Ur administrativ synvinkel har det varit ett arbetsamt år, med omförhandlingar av avtal samt
förberedande möten för sju koloniområden, vilka omfattar en knapp tredjedel av FGK:s alla
medlemmar, samt diskussioner kring det nya koloniområdet Uggledalen. Utbildning och
vidareutbildning är betydelsefulla och i samarbete med Studiefrämjandet har
lokalföreningarnas representanter genom FGK:s aktiva studiegrupp erbjudits möjlighet att
förbättra och uppdatera sina kunskaper.
Det är viktigt att vi kontinuerligt uppmärksammas i samhällets informations- och mediebrus
så att vi lättare kan föra fram våra intressefrågor. Bland annat var vi traditionsenligt ett
uppskattat inslag på Bok- och biblioteksmässan i september.
Jag vill slutligen tacka våra föreningar och medlemmar för en intressant, innehållsrik och bra
kolonisäsong, samt även rikta ett varmt tack till vår kanslist Ann-Britt för ett utmärkt arbete.
Nu när detta skrivs är det bli dags att sätta frö till chiliplantor, börja förgro tomater och annat
gott. Med förhoppning om att vi alla även i år får en riktigt bra kolonisäsong, det är vi värda!
Årsmöte 2019
I samband med årsmötet anordnades en uppskattad föreläsning om att ”Kirskål, pioner och
grillkvällar-om koloniträdgårdar och deras kulturhistoria”. Den hölls av Malin Augustsson
som har en stuga i Örgrytekolonin.
Årsmötet hölls onsdagen den 20 mars i Dalheimers Hus. Vid årsmötet deltog 64 medlemmar
varav sju med fullmakt, vilket innebär 71 röstberättigade medlemmar. Det hade kommit in en
motion till årsmötet. Till mötesordförande valdes Göran Sandberg.
Styrelsemöten
Föreningen har under året fortsatt arbetet med löpande information och diskussion om
föreningens verksamhet och erfarenhetsutbyte i frågor som berör medlemsföreningarna och
enskilda kolonister.
FGK:s styrelse har haft sju protokollförda styrelsemöten. Konstituerande möte hölls i
Traktören den 26 mars. Styrelsemötet den 27 maj var förlagt till Gunnesby och styrelsemötet
den 4 september till Änggårdens koloniförening. Övriga styrelsemöten hölls i Traktören. Efter
årets sista möte avnjöt styrelsen och övriga förtroendevalda en god jultallrik på Norges Hus.
Styrelsens arbetsutskott (AU)
AU har bestått av fem medlemmar, valda av styrelsen. AU har haft elva protokollförda möten
och har arbetat med att förbereda och följa upp styrelsemöten. AU har också haft ansvar för
möten med Fastighetskontoret (FK) och möten med lokala föreningar (LF) vid behov. AU har
också sett över lokalföreningarnas stadgar. AU:s arbete har löpande redovisats i styrelsen.
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FGK:s kansli
Kansliet har varit bemannat två förmiddagar per vecka. Arbetet har bland annat bestått i att
svara på frågor per mejl och telefon samt att hantera arrendeavtal och arkiv m.m.
Möten med Fastighetskontoret (FK)
Elva månadsmöten har hållits mellan FK och AU för att diskutera aktuella frågor som rör de
olika koloniområdena. Vid några av dessa möten har representanter för de lokala föreningarna
deltagit i frågor som särskilt berör deras respektive förening. Exempel på frågor som
avhandlats är arrendevillkor, bygglovsärenden, vägar, markarbeten, tillgänglighetsfrågor och
nedtagning av träd samt åretruntboende och friköp.
Övriga möten
Vid ett tillfälle i november hölls en så kallad kanslidag, då representanter för
lokalföreningarna haft möjlighet att diskutera olika frågor som rör deras koloniområde med
företrädare för Koloniträdgårdsförbundet och AU.
AU-ledamöter har också deltagit i separata möten med FK och lokala föreningar för att
diskutera ärenden som specifikt rör deras områden.
Vid ett tillfälle på Fastighetskontoret anordnades utbildning i frågor kring särskild
hembudsklausul, vid ett tillfälle en informationsträff för nya kolonister till Uggledalen samt
vid två tillfällen har blivande medlemmar kunnat teckna sig för en stuglott i det nya
koloniområdet.
Arrendekontrakt/överlåtelser
Under året har 127 kolonilotter bytt ägare. Vi hälsar de nya kolonisterna varmt välkomna.
Förhandlingsgruppen
Då det under 2019 väntade arrendeförhandlingar för sju av våra områden utökades gruppen
till fyra personer: Leif Hörlin ordf. FGK, Anders Bergsten St. Varholmen, Rickard Eriksson
Änggården samt Göran Sandberg Delsjön. Nytt för i år var att Fastighetskontoret presenterade
sina förhandlingsbud samlat för alla föreningarna innan respektive förhandling. Förhandlingsgruppen var tydlig med att inte påbörja någon form av förhandling när inte lokalföreningarna
var representerade. Samlat uppfattade vi Fastighetskontorets bud som höga vilket torde
innebära ”tuffa” förhandlingar och risk för stora höjningar av arrendet.
Det blev en ganska intensiv förhandlingsperiod, framförallt i augusti-september och för fem
områden lyckades vi hålla emot ganska väl och nå en viss framgång och få gehör för våra
argument. Däremot nådde vi inte samma framgång för de två områdena med högst
marknadsvärde, vilket tyvärr generar en relativt kraftig arrendehöjning.
En reflektion så här i efterhand: En av FGK:s styrka som en ”paraplyorganisation” för
kolonirörelsen i Göteborg är att vi har 18 arrendeavtal med olika värden och varierande
avtalstider, vilket gör att vi inom ”familjen” har ett visst urval jämförelseobjekt
Friköp och åretsrunt boende i våra kolonier
På Fastighetskontoret har diskussioner förts om vilka koloniområden som kan omvandlas till
året runt boende resp. friköpas och utredning pågår. Berörda kolonier har informerats om detta.
Juridiska frågor
Frågor av juridisk karaktär har diskuterats i FGK:s styrelse och i AU. Därutöver har FGK
anordnat en juridikdag där Koloniträdgårdsförbundets jurist Helena Westerling deltog.
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Juridikdagen samlade ett drygt 20-tal deltagare från FGK:s förtroendevalda, och ett flertal
juridiska frågeställningar inom de olika medlemsföreningarna diskuterades
Bygglovsfrågor
En av FGK:s uppgifter är att följa att byggnation håller sig inom gällande avtal för respektive
koloni. Utöver generella regler anges vad som får byggas i lokalförenings arrendeavtal och
dessa varierar beroende på detaljplan och särskilda områdesbestämmelser. Frågor som har
tagits upp är bland annat storlek på skärmtak, trädäck m m.
Utveckling av koloniområden
Under året har Fastighetskontoret arbetat med iordningsställande av ett nytt koloniområde:
Uggledalen, som ligger i södra Göteborg. En nyhet är att upplåtelseformen för området
innehåller en särskild hembudsklausul enligt den modell som tillämpas i Stockholm. Syftet är
att hålla priser på kolonistugor i nivåer som möjliggör för fler att köpa sig en stuga.
Uggledalen får 45 stuglotter och teckning av lotterna påbörjades i slutet på året.
Studieverksamhet
Studiegruppen förmedlar information till studieombuden i lokalföreningarna om tillgängliga
utbildningar/kurser. Studiegruppen hanterar också fördelningen av bidrag till kolonierna från
Koloniträdgårdsförbundet. Två protokollförda möten med studieombuden har hållits.
Studiegruppen initierar utbildningar av förtroendevalda i samarbete med Studiefrämjandet.
Kurs i styrelseutveckling hölls på Välenkolonin i april. Studiegruppen har administrerat
FGK:s deltagande på Bokmässan 2019 med förberedelser, byggande/nermontering och
bemanning av monter. Studiegruppen är adjungerad på FGK:s styrelsemöten och har varit
representerad på alla möten.
Under året har Studiegruppen i FGK bestått av fyra personer, Agneta Sikvall, Barbro
Carlsson, Mikael Hasteus och Inga Sandberg/sammankallande.
Jubileer
Lundby Koloniförening firade 100 år. Leif Hörlin FGK deltog i firandet och överlämnade en
gåva från FGK. Fagerdal har firat 30 år.
Hemsidan
FGK:s hemsida har löpande uppdaterats med såväl intern som extern information. Målet är att
hemsidan ska användas som informationskanal för både medlemmar och utomstående.
Koloniträdgårdsförbundet
FGK:s tre valda ombud deltog i Förbundsrådsmötet i Stockholm den 6 april, där beslut togs
om verksamhet och budget under det kommande året. FGK har även en representant i
Koloniträdgårdsförbundets styrelse. Berne Hultin från Välen var ledamot fram till
Förbundsrådsmötet den 6 april, då Leif Hörlin valdes in som ny ledamot. Den 23 november
anordnades en regionordförandekonferens där FGK:s ordförande Leif Hörlin deltog. Under
konferensen diskuterades bland annat strategier för att öka medlemmarnas intressen för
koloniverksamheten samt att öka antalet medlemsföreningar.
Slutord
FGK:s styrelse riktar ett stort tack till alla medlemmar, förtroendevalda och dem som utfört
arbete till gagn för FGK. Ett stort tack riktas även till de lokala föreningarna.
Styrelsen tackar också Koloniträdgårdsförbundet och Fastighetskontoret för gott samarbete
under det gångna verksamhetsåret. Till sist önskar styrelsen alla medlemmar ett riktigt gott
koloniår 2020!
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Dispositionsförslag
Styrelsen föreslår följande resultatdisposition:

2019

balanserad vinst
årets vinst

79 236
38 853

disponeras så att
i ny räkning
överförs

118 089

Beträffande föreningens resultat och ställning hänvisar till följande resultat- och
balansräkning med noter.
RESULTATRÄKNING
Not

2019

2018

Nettoomsättning

1

17 897 236

16 160 543

Övriga rörelseintäkter

2

35 000

30 000

17 932 236

16 190 543

Rörelsens intäkter

Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

3

-17 601 267

-16 096 035

Ersättningar kansli, styrelse och
övriga förtroendevalda

4

-291 922

-321 157

Avskrivningar

5

0

0

Summa rörelsekostnader

-17 893 189

-16 417 192

Resultat före finansiella poster

-17 893 189

-226 649

-194
-17 893 383

0
0
-226 649

38 853

-226 649

Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
BALANSRÄKNING
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TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa anläggningstillgångar

Not

6

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Summa
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser
Reservfond
Summa
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

2019-12-31

2018-12-31

0
0

0
0

18 221
5 427

5 468
17 672

23 648
545 905

23 140
486 312

569 553

509 452

2019-12-31

2018-12-31

206 400
207 590
413 990

206 400
207 590
413 990

79 236
38 853
118 089
532 079

305 885
-226 649
79 236
493 226

9 030
28 444

5 603
10 623

37 474

16 226

569 553

509 452
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POSTER INOM LINJEN
Ställda panter
Ansvarsförbindelser

Inga
Inga

Inga
Inga

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringarna har upptagits till de belopp med varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
NOTER
1

NETTOOMSÄTTNING

Arrende
Stugbyten
Medlemsavgifter
Avskrivning arrenden

2019

2018

16 637 236
228 000
1 032 000

15 009 343
120 700
1 030 500

17 897 236

16 160 543

35 000
35 000

30 000
30 000

722 400
16 637 236
0
0
241 875
17 601 511

721 350
15 009 343
135 629
0
229 713
16 096 035

0

0

121 250
100 276
19 945
50 901
292 372

118 076
102 113
38 924
62 044
321 157

2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
Anslag förbundet, Studiefrämjandet

3 RÖRELSEKOSTNADER
Medlemsavgifter till Koloniträdgårdsförbundet
Arrende till Göteborgs Fastighetskontor
Advokatkostnader
Förlikningskostnad
Övriga rörelsekostnader

4 Ersättningar kansli och styrelse
Medeltal anställda
Löner, ersättningar och sociala kostnader
Ersättningar till styrelse
Ersättningar kanslipersonal
Ersättningar övriga förtroendevalda
Sociala kostnader
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5 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

20%

20%

6 INVENTARIER, VERKTYG OCH
INSTALLATIONER

2020

2019

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

44 855
0
44 855

44 855
0
44 855

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan

44 855
0

44 855
0

Årets avskrivningar enligt
plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

0
0

0
0

Utgående planenligt restvärde

0

0
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Revisionsberättelse 2019
Till föreningsstämman i Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar, FGK, org nr 75 72 01-1299
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för FGK för år 2019.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätthålla en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätthålla en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt
god revisionssed. Det innebär, att vi planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som skall utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar
årsredovisningen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och
av rimligheten i styrelsen uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden en rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 3 1 december 2019 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Rapport och andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust samt styrelsen förvaltning för FGK för år 2019.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och
det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är
ersättningsskyldig gentemot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har
handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalande
Vi tillstyrkeratt föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Göteborg den 16 januari 2020

Eva Andersson

Jan Åström
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Intäkter
Medlemsavgifter stuglotter
Avgift stugbyten
Anslag förbundet studier
Bok och Bibliotek
Ränteintäkter

Budget 2019

Utfall 2019

Budget 2020

309 600
250 000
35 000
22 000

309 600
228 000
35 000
19 972

361 200
250 000
35 000
22 000

0

Summa intäkter

616 600

592 572

668 200

Kostnader
Lokal
Kontorsmaterial inkl kopiator

62 400
35 000

62 348
39 348

64 000
35 000

Tele/data inkl support
Porto
Försäkring
Arvoden
Arvode ordförande
Arvode kassör

10 000
25 000
3 000
75 000
22 000
22 000

17 296
9 591
2 874
62 245
22 000
22 000

15 000
10 000
3 000
82 800
22 000
22 000

Arvode sekreterare
Arvoden
studie/valbered/revisorer
Sociala avgifter
Årsmöte
Övriga möten
Styrelsemöten

16 500

17 400

16 500

20 300
64 000
40 000
3 000
38 000

17 100
50 901
44 134
0
41 835

20 300
50 000
50 000
2 250
42 000

Studieverksamhet
Bok och Biblioteksmässan
Advokat o delgivning
Bankkostnader
Diverse inkl jubileumsgåvor
Timlön kanslipersonal

10 000
22 000
100 000
2 000
6 000
90 000

2 934
22 915
4 375
1 976
6 900
100 276

10 000
22 000
100 000
1 000
5 000
100 000

8 000
0
0

5 077
0
194

5 000
0
0

Summa kostnader

674 200

553 719

677 850

Resultat

-57 600

38 853

-9 650

Milersättningar, p-avgifter
Avskrivningar
Räntekostnad

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar, ekonomisk förening, organisationsnummer 75 72 01-1299
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Förslag till arvoden och ersättningar 2020
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Protokoll styrelse och möten (ersättare)
Vice ordförande (ersättare)
Revisorer och valberedning
Studiegruppen
Studieombud lokalförening
Mötesarvode
Ersättning till lokalförening för möte

22 000 kr
22 000 kr
16 500 kr
300 kr per möte
500 kr per möte
1 200 kr per person
1 200 kr per person
500 kr per person
225 kr per möte
100 kr per person



Om en ordförande eller kassör avgår under mandattiden kan styrelsen besluta att ge maximalt
50 % av gällande helårsarvode



Mötesarvode utbetalas till samtliga närvarande representanter, både ordinarie och suppleanter



Styrelsen kan besluta att ge mötesarvode till adjungerade ledamöter



Ersättning för utlägg sker efter beslut av AU



Arvode att sitta ordförande eller sekreterare på lokalföreningens möte ersätts av
lokalföreningen

Vid FGK:s årsmöte erhåller mötesordförande 2 000 kr och protokollförare 1 000 kr.
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På gång / Detta händer hos oss och i vår omvärld 2020
26 - 29 mar

Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan i Älvsjö,
Koloniträdgårdsförbundet är deltagare och utställare

26 apr

Hanami i Botaniska trädgården

7 - 10 maj

Lisebergs trädgårdsdagar

5 - 7 juni

Danmarksresa för medlemmar till Fredrikshamn med bl a besök hos blomsterfestivalen i
Bangsbo botaniska trädgård.

28 juni

Tusen trädgårdar

20 sep

Höstens skafferi, Botaniska trädgården

24 – 27 sep

Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg

Administrativt:
April-juni

Upprättande av policydokument om året-runt-boende resp. utförsäljningar

April-sep

Uppdatering av föreningens personuppgifter enligt GDPR

April- dec

Upprättande av årshjul

Lundbykolonins 100 års jubileum 2019

