
Protokoll årsmöte söndag 31 mars 2019, kl. 
14:00-16:00. 
Plats: Skarpnäcks kulturhus. 

Närvarande: Katrin Holmberg, Amanda Lomell Mazloomi, Osman Baker, 

Karl Fornarve, Mattias De Frumerie, Anne Akgün, Lisa Adelsköld, Marita Castro, Kim Svensson 

Susanne Jansson, Raul Kesüla, Klara Schyberg, Tove Andersson, Gunilla Sjöberg Lindgren,  

Lisa Mac Donald, Kerstin Anim-Addo, Josefine Karlsson, Roger Westin, Irene Lantto,  

Agneta Gustavsson, Åsa wallas, Aleksandra Jurek, Virgirie Wallström, Daniel Stojiljkovic 

Frida Thol och Rebecca Lange. 

Dagordning. 
1. Mötets öppnandes av Katrin Holmberg.  

2. Val av mötesordförande, sekretrare och justerare. 

Ordförande: Katrin Holmberg 

Sekreterare: osman Baker 

Justerare: Lisa Adelsköld 

3. Fastställande av verksamhetsberättelse:  

Medlemmarna uppskattade styrelsens verksamheter, men en medlem tyckte att antalet råttor inte 
har minskat. 

4. Fastställande av balansräkning och resultaträkning: 

Styrelsen delade årsredovisningen från kassören Seve Nilsson till närvarande medlemmar. 
Medlemmarna hade några frågor om årsredovisningen bl.a. 4500 kr till Yvonne.  

Styrelsen kunde inte svara på alla frågor som ställdes av medlemmarna.  

Vi kom överens att Seve Nilsson ska komma på årets första städdag den 5 maj 2019 och svara på 
medlemmarnas frågor.  

5. Revisorernas berättelse. 



Revisoren Åsa Wallas läste rapporten till medlemmarna och hon ska lämna en kopia av rapporten till 
styrelsen. 

6. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balans- 
räkning 

Överskottet som framkom från Seve Nilssons årsredovisning var inte tydligt.  

Vi var inte säkra om överskottet var 19 000 kr eller 51 000 kr.  

På årsredovisningen står att 2000 kr avsätts till reparationer, samtidigt har styrelsen 51ooo kr eller 
19000 kr som överskott och räknas som reparationsfond. 

Vi bestämde att bara 25 % av överskottet ska avsätts till reparationer. 

7. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter 

Närvarande medlemmarna bestämde att ordinarie styrelsemedlemmar får gratis gödsel. 

8. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter: 

Styrelsen kunde inte tydliggöra budgetförslag och avgifter.  

Förslag till nästa årsmöte 

Årsmötet kan äga rum på den tid som kassören Seve kan vara med. 

9. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter 
enligt § 6.1-4 

Katrin Holmberg och Amanda Lomell Mazloomi får stanna kvar i styrelsen ett år till. 

Medlemmarna valde Klara Schyberg och Josefin Karlsson som suppleant medlemmar. 

10. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.1 

Åsa Wallas och Lisa Adelsköld valdes som revisorer. 

Val av ledamöter i valberedningen enligt § 9 

Marita Castro fortsätter som den enda ledamot i valbredningen. 

Nästa styrelsemöte torsdag den 25 maj 2019  hos Katrin Holmberg, kl. 19:00-21:00. 

11. Övriga frågor. 

Medlemmarna hade några förslag: 

a. Att skapa en frivillig grupp som har uppgift att fixa staketet innan årets första städdag. 
b. Allt inköp ska ske genom några styrelsemedlemmar inte genom en person. 
c. Att hyra en flismaskin till städdagarna(Virgine wallström) tar på sig ansvaret att fixa det. 



 
Sekreterare 
Osman Baker 
20190331 

 


