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Dagordning 

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

2. Fastställande av röstlängd och dagordning.  20 personer närvarande enligt bifogat dokument 
Dagordningen godkändes med tillägg enligt följande.   

3. Till mötesordförande valdes Katrin Holmberg 

 4. Till protokollförare valdes Yvonne Bernzon 

5. Till justerare tillika rösträknare valdes Marita Castro och Osman Baker 

 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 20161001-20171231  

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: 

* En majoritet på årsmötet gav styrelsen i uppdrag att bilda en arbetsgrupp som ska lägga fram ett 
förslag om att skapa team  och presentera detta på vårens städdag.  En majoritet är förutsättningen 
för att det ska fungera i framtiden och fler kommer till städdag än på årsmöte. Ett nytt förslag gavs 
om att öka till 12 lotter i varje team för att bättre fördela uppgifterna. 

* Miljödiplomering, årsmötet röstade ja till att styrelsen påbörjar arbetet. 

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

13.Beslut taget att fastställa budgetförslaget som styrelsen lagt fram, och ingen justering av 
medlemsavgiften 2018. 

14. Valberedningen föreslog omval på 2 år av Yvonne Bernzon, Osman Baker och Seve Nilsson. Nyval 
av nya ledamöter  Karl Fornarve och Mattias de Frumiere. Inga suppleanter valdes.  

15. Till revisor valdes Åsa Wallas på 1 år, samt Ylva Säfvelin som revisorssuppleant på 1 år. Åsa har 
meddelat att detta är sista året för henne. 

16. Till valberedningen valdes Marita Castro samt Kerstin Addo, på 1 år. 



17. Övriga ärenden.  

* Lisa Adelsköld gav information om Stockholm Urban garden show som tar plats i 
Drakenbergsparken 8-9 sep. Syftet är att lyfta frågan om stadsodlingar mm och är man intresserad 
behövs folk som vill hjälpa till. Finns även möjligheter för föreningar att ställa ut om man vill. För mer 
information Koloniförbundet men även Lisa kan svara på frågor. Lisa kommer också att informera oss 
om uppdraget i FSSK 

* En bygglovsförfrågan har sänts och för max 1.90 hög tunnel och max 8 m2 behövs inte bygglov. 
Stadsdelen får ett år på att testa hur det kan bli i praktiken. Fungerar detta kommer regler att ändras. 

Det är dock inte tillåtet att sätta upp detta utan styrelses tillstånd då vissa regler gäller. 

* Från och med nu får inte bokashi grävas ner på friland. Alla som använder bokashi kallas till ett 
gemensamt möte med Pungpinans fritidsträdgårdar . Där ska vi gemensamt besluta om olika sätt att arbeta 
råttsäkert med bokashi. Vi ska gemensamt pröva och utvärdera metoderna under 2018.  

* Förslag på att med enkla medel t.ex pallar bygga sittmöjligheter på båda sidor för gemenskap där 
människor kan mötas, det gäller även besökare som är välkomna att vandra bland lotterna.  

* Information om att det kommer mer uppgifter om hur föreningen hanterar medlemsuppgifter med 
anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 
25 maj 2018.” 

  
Mötet avslutas 

 

Vid protokollet Yvonne Bernzon 

 

……………………………………………….. 

Justeras: 

Marita Castro  Osman Baker 

 

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


