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Dagordning 

1. Mötets öppnande och godkände att kallelse skett enligt stadgar. 

2. Fastställande av röstlängd och dagordning godkändes.  16 personer närvarande enligt bifogat 
dokument. 

3. Till mötesordförande valdes Lennart Pöppel  

 4. Till protokollförare valdes Yvonne Bernzon 

5. Till justerare tillika rösträknare valdes Klara Schyberg och Kerstin Addo. 

 6. Beslut taget att lägga styrelsens förvaltningsberättelse till handlingarna. 

7. Beslut taget att balansräkning och resultaträkning läggs till handlingarna. 

8. Revisorernas berättelse godkändes. 

 9. Mötet beslutade om att ge ansvarsfrihet för styrelsen för 2015-2016  

10. Beslut taget att föra över föreningens överskott enligt balans- räkning till kommande 
verksamhetsår. 

11. Behandling av motioner och förslag – Inga motioner inkomna 

Styrelsens förslag: 

Byte till kalenderår- beslut taget om att genomföra detta från 2017. Nästkommande stämma 
kommer att ske i feb- mars 2018 

12. Mötet beslutade att inga ersättningar ska utgå till styrelsen. 

13. Justering av medlemsavgiften, beslut taget på 200kr / person/ år 

Beslut taget att fastställa budgetförslaget i kolumn 2 , d.v.s. det med intäkter på ca 72.000kr beräknat 
på 90 uthyrda lotter. 

Beslut taget på att för att stimulera de som inte deltar i någon av städdagarna till 400kr att gälla från 
2017. 

Beslut taget på att införa en kö avgift på 100kr at gälla från 2017. 

14. Val av ordförande, mötet beslutade att Katrin Holmberg blir ny ordförande och med ett mandat 
på 2 år. Kassör, sekreterare, samt kö ansvarig har1 år kvar, ny ledamot  Amanda Lomell- Mazloomi 
vald på 2 år samt ny suppleant Kerstin Addo, vald på 1 r. 

15. Till revisor valdes Åsa Wallas på 1 år, samt Agneta Welander som revisorssuppleant på 1 år. 



 

16. Till valberedningen valdes Marita Castro samt Klara Schyberg, på 1 år. 

17. Övriga ärenden.  

- Mötet beslutade att brännlotten skall upphöra, och med det även möjligheten att bränna alls. 
Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta hur föreningen bäst löser föreningens gemensamma åtagande.  

Detta i linje med stadens rekommendationer om att bli mer miljövänliga i denna hantering. 

Varje lott har ett eget ansvar för bortforsling  av sitt eget s.k. avfall. 

Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta någon ny form av odling på dessa brännlotter för att säkerställa 
att inte nya sopor samlas där. 

Styrelsen fick också i uppdrag att inventera, samt tillse att spridningen av gallkvalster på 
vinbärsbuskar inte sker.  

Förtydligande av föreningens kommunikationsvägar efter fråga av medlem, primära kontaktvägen är 
mail, och post till de som inte har e-postadress, samt att viktig information också läggs upp på vår 
hemsida samt Facebook sida.  

Arja Reinkanen presenterade sig som odlingsrådgivare, och trots att hon flyttat till stugorna fick vi 
fortsätta att konsultera henne. Kontaktuppgifter läggs ut om detta. 

Mötet avslutas 

 

Sekreterare Yvonne Bernzon 

 

……………………………………………….. 

Justeras: 

Klara Schyberg  Kerstin Addo 

 

……………………………………………….. ………………………………………………………….. 


