
 

 

PROTOKOLL    Föreningen Skarpnäcks fritidsträdgårdar 
 
Årsmöte, lördag 24 oktober 2015, Skarpnäcks kulturhus 

 

1. Mötets öppnande och fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. 

Ordförande öppnade mötet som förklarades stadgeenligt utlyst.  

 

2. Fastställande av röstlängd samt dagordning. 

Röstlängden och dagordningen fastställdes. 18 personer deltog.  

 

3. Val av mötesfunktionärer. 

a. Ordförande. Marita Castro.  

b. Sekreterare. Ylva Säfvelin.  

c. Protokolljusterare och rösträknare. Asta Proos och Ingrid Arkelid.  

 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och lades till handlingarna.  

 

5. Framställande av balans- och resultaträkning. 

Den ekonomiska berättelsen till handlingarna.  

 

6. Revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen föredrogs.  

 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.  

 

8. Beslut om förenings över- eller underskott. 

Årets underskott på 4000 kronor överfördes i ny räkning.  

 

9. Framläggande av budgetförslag och fastläggande av avgifter. 

Styrelsens förslag till budget fastställdes, med oförändrad arrendeavgift.   

Katrin Holmberg, som har skött gödselinköp ideellt, sa att hon kommer att betala in eventuellt 

överskott från gödselförsäljningen till föreningen och föreslår att det avsätts till någon slags 

gödselfond.  

Förslag från Osman Baker att föreningen köper in gödsel kollektivt, och att det blir en punkt i 

budgeten precis som grus, eftersom gödsel är något som alla har nytta av.  

 

10. Fastställande av arvoden till valda funktionärer. 



 

 

Beslöt att ordförande, kassör och sekreterare arvoderas med ett kostnadsfritt lottarrende.  

 

11. Val av styrelseledamöter. 

a. Kassör på två år (sitter till 2017): Seve Nilsson. 

b. Minst en ledamot på två år (sitter till oktober 2017): Yvonne Bernzon och Osman Baker. 

c. Minst en ledamot på ett år (sitter till oktober 2016): Agneta Welander och Katrin 

Holmberg.   

d. Två suppleanter (sitter till oktober 2016): Ingrid Arkelid och Klara Schyberg.  

e. En revisor på ett år: Åsa Wallas. 

(Ordförande Marita Castro samt Mia Fridfeldt Berggren sitter till 2016)  

 

12. Val av ledamöter till valberedning.  

Beslöt att styrelsen får sköta uppdraget.  

 

13. Behandling av motioner samt förslag från styrelsen. 

Inga motioner har inkommit.  

 

14. Övriga ärenden och frågor. 

a. Datum för 2016 års städdagar fastställdes till 23 april och 1 oktober. 

b. Byggnationer. Diskussion med anledning av att styrelsen skickat brev till arrendatorer och 

uppmanat dem att ta bort byggnader, efter att styrelsen fått påtryckning från stadsdelen. 

Många på mötet ville ha en diskussion med kommunen och politiker för att man ska få ha 

välskötta växthus. 

Årsmötet beslöt ge styrelsen i uppdrag att ta upp frågan med Storstockholms koloniförening 

och diskutera med kommunen. 

 

15. Mötets avslutning. 

Marita Castro avslutade mötet och tackade alla närvarande för ett intressant möte.  

 

Skarpnäck 24 oktober 2015 

 

 

 

Ylva Säfvelin    

Sekreterare 

 

 

 

 
Asta Proos     Ingrid Arkelid 

Justerare    Justerare 


