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Skarpnäcks Fritidsträdgårdar, årsmöte 2020-03-15 

 
1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna 
 
Ordförande Katrin Holmberg hälsade alla välkomna och inledde med att berätta att en del av 
de punkter som fanns med i kallelsen till årsmötet utgått med anledning av läget just nu med 
spridningen av det nya Coronaviruset. Det planerade fröbytet och fikat kommer därför inte 
att genomföras. Även det planerade föredraget om Solstudier har utgått sedan tidigare då 
medlemmen som skulle hålla i föredraget inte hade möjlighet att delta på årsmötet. 
Årsmötet förklarades därefter öppnat av Katrin Holmberg. På frågan om kallelse skett enligt 
stadgarna beslutade årsmötet att så var fallet. 

2. Fastställande av röstlängd och dagordning 

Röstlängden upprättades genom att samtliga deltagare fick skriva upp sig på den närvarolista 

som skickades runt, se bilaga 1. Det genomfördes även en presentationsrunda där samtliga 

närvarande fick uppge sitt namn och sitt lottnummer.  

På frågan om röstlängden och dagordningen därefter kunde fastställas beslutade årsmötet att 

så var fallet.  

3. Val av ordförande att leda mötet 

Som mötesordförande föreslogs Katrin Holmberg.  

Årsmötet beslutade att välja Katrin Holmberg till mötesordförande. 

4. Val av protokollförare 

Som protokollförare föreslogs Lisa Mac Donald.  

Årsmötet beslutade att välja Lisa Mac Donald till protokollförare. 

5. Val av justerare tillika rösträknare  

Som justerare och tillika rösträknare föreslogs Tove Andersson och Ylva Säfvelin.  

Årsmötet beslutade att välja Tove Andersson och Ylva Säfvelin till justerare och tillika 

rösträknare. 

6. Styrelsens förvaltningsberättelse 

Mötesordförande Katrin Holmberg ställde frågan till årsmötet om det fanns några 

synpunkter på styrelsens förvaltningsberättelse. 

Medlemmen Ylva Säfvelin hade en fråga gällande bakgrunden till varför styrelsen i slutet 

augusti fattade beslutet att kalla hela kön till visning av de då outhyrda lotterna?  

Som svar på frågan gav styrelsen förklaringen att det var en åtgärd för att öka effektiviteten. 

När kallelse till visningar tidigare har gått ut till ett begränsat antal köande har det vid vissa 

visningar enbart dykt upp ett fåtal. Detta har resulterat i att vissa lotter fortsatt att vara 

outhyrda. Det är i sig en motsägelse att vi har kunnat ha en kö till lotter samtidigt som vi har 

lotter som står outhyrda. Ett resultat av förfaringssättet är även att det många gånger har 

varit de köande som stått kort tid i kön som har dykt upp på visningen. Styrelsen är av 

uppfattningen att detta har medfört att de nya odlarna kommit in med extra stor entusiasm 

inför att börja odla. 
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Medlemmen Tove Andersson kommer med en fråga gällande hur många medlemmar 

föreningen har med anledning av att det antalet inte är ifyllt i kallelsen som gick ut till 

årsmötet? Styrelsen lovar att återkomma med svar på denna fråga eftersom den inte kan ge 

ett exakt svar.   

7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 

Mötesordförande Katrin Holmberg presenterade balansräkningen och resultaträkningen, se 

bilaga 2.  

Det konstaterades att vi nu har ett överskott på ca 7 500 kronor, samt att den största utgiften 

under 2019 var posten ”Staket, grus mm”. 

På frågan om balansräkningen och resultaträkningen kunde fastställas beslutade årsmötet att 

så var fallet. 

8. Revisorernas berättelse 

Föreningens revisor Åsa Wallas presenterade revisionsberättelsen, och hade inga 

anmärkningar på styrelsen. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Föreningens revisor Åsa Wallas föreslog till årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  

10. Beslut med anledning av föreningens över- eller underskott enligt 
balansräkning 

Föreningens revisor Åsa Wallas föreslog till årsmötet att resultatet ska föras i ny räkning.  

Årsmötet beslutade att resultatet föres i ny räkning.  

11. Behandling av motioner och förslag 

Styrelsen hade i kallelsen till årsmötet föreslagit att från och med årsmötet 2021 ska kallelse 

och handlingar skickas med post endast till de medlemmar som inte har tillgång till e-post. 

Till övriga ska från och med nu all viktig kommunikation ske med e-post. 

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

Inga övriga förslag eller motioner hade inkommit till årsmötet. 

12. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter 

Det föreslås till årsmötet att ingen ersättning ska utgå till styrelseledamöter, revisorer och 

suppleanter. 

Årsmötet beslutade att ingen ersättning ska utgå till styrelseledamöter, revisorer och 

suppleanter. 

13. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter 

Styrelsen hade inget budgetförslag att lägga fram.  

Medlemsavgiften på 200 kronor per år föreslogs att fastställas som oförändrad.  

Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften som oförändrad.   
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14. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt § 6.1-4 

Föreningens valberedare Marita Castro föreslog till årsmötet: 

a) att som ordförande välja Katrin Holmberg på 1 år. 

b) att som kassör välja Lisa Adelsköld på 2 år.  

c) att som sekreterare välja Lisa Mac Donald på 2 år. 

d) att som ledamöter välja Amanda Lomell Mazloomi, Karl Fornarve och Mattias de 

Frumerie på 1 år och Jonny Mård på 2 år. 

e) att som suppleanter välja Josefine Karlsson och Osman Baker på 1 år. 

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.  

15. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.1 

Föreningens valberedare Marita Castro föreslog till årsmötet: 

a) att välja Yvonne Bernzon som revisor. 

b) att välja Åsa Wallas som revisorssuppleant. 

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.  

16. Val av ledamöter i valberedningen enligt § 9 

Marita Castro från valberedningen ställde frågan till årsmötet om det fanns någon som var 

intresserad av att vara en del av valberedningen. Medlemmen Tove Andersson meddelade att 

hon stod till förfogande.  

Marita Castro föreslog med anledning av detta till årsmötet att som ledamöter i 

valberedningen välja Marita Castro och Tove Andersson. 

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.  

17. Övriga ärenden 

Det kommer upp en fråga gällande vilka datum som årets städdagar kommer att vara. 

Styrelsen kommer att återkomma med svar på detta inom kort, då det inte är beslutat ännu. 

Under vårens städdag kommer det att bli plantbyte, fröbyte, grillning och föredrag om 

solstudier.  

18. Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

Lisa Mac Donald   Tove Andersson 

   

__________________________  __________________________ 

Ylva Säfvelin 

  

 __________________________ 


