
Skarpnäcks fritidsträdgårdar

Protokoll årsmöte 2022-03-13
Plats: Föreningslokalen, Tätorpsvägen 17 Skarpnäck

1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna.

Styrelsens ordförande, Katrin, inledde mötet med att hälsa alla välkomna och fråga om kallelsen ha skett 
enligt stadgarna.

Beslut: Mötet beslutade att godkänna kallelsen.

2. Fastställande av röstlängd och dagordning

Alla närvarande skrev namn och lottnummer (se bilaga 1). Detta blev sedan röstlängden.

Beslut: Mötet beslutade att godkänna röstlängden och dagordningen.

3. Val av ordförande att leda mötet

Ylva Säfvelin föreslogs som mötesordförande.

Beslut: Mötet beslutade att välja Ylva Säfvelin som mötesordförande

4. Val av protokollförare

Jonny Mård föreslogs som protokollförare.

Beslut: Mötet beslutade att välja Jonny Mård som protokollförare.

5. Val av justerare, tillika rösträknare

Ewa Arvidsson och Lisa Mac Donald föreslogs som justerare och rösträknare.

Beslut: Mötet beslutade att välja Ewa Arvidsson & Lisa Mac Donald till justerare och rösträknare.

6. Styrelsens förvaltningsberättelse

Ylva gick igenom verksamhetsberättelsen (Se bilaga 2, sid.3-7) i grova drag, den fanns även bifogad i kallel-
sen. Ingen hade några frågor.

Beslut: Mötet beslutade att lägga dessa till handlingarna.

7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning

Styrelsens kassör, Lisa Adelsköld presenterade balansräkningen och resultaträkningen för 2021, (se bilaga 2, 
sid.9). Det som sticker ut är att kostnaderna för sanitet och vatten har blivit lite dyrare än tidigare år.

Beslut: Mötet beslutade att fastställa 2021 års balansräkning och resultaträkning.



8. Revisorernas berättelse

Föreningens revisor, Yvonne Bernzon var tyvärr sjuk, men hade skrivit en revisionsberättelse (se bilaga 2, 
sid.10) och hade inga anmärkningar på styrelsen.

Beslut: Inget beslut togs.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Föreningens revisor, Yvonne Bernzon föreslog till årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Beslut: Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

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

Föreningens revisor, Yvonne Bernzon föreslog till årsmötet att resultatet ska föras till ny räkning.

Beslut: Mötet beslutade att resultatet ska föras till ny räkning.

11. Behandling av motioner och förslag

Proposition - Förslag om tillägg i ordningsreglerna (se bilaga 2, sid.7).
Styrelsen föreslår att lägga till 2 punkter i våra ordningsregler. Det handlar om förra årsmötets beslut om 
medodlare och den interna byteskön. Att en proposition är skriven om att lägga till dem i ordningsreglerna 
är för att de inte ska falla mellan stolarna i framtiden.

Beslut: Mötet beslutade att bifalla propositionen

12. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter

Det föreslås till årsmötet att ingen ersättning skall utgå till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter.

Beslut: Mötet beslutade att ingen ersättning skall utgå till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter.

13. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter

a) Budgeten för 2022 (se bilaga 2, sid.8) presenterades av föreningens kassör, Lisa Adelsköld. Den baseras 
mycket på tidigare års utgifter.

b) Styrelsen föreslår också att avgiften skall vara på samma nivå som tidigare.

Beslut: a) Mötet beslutade att bifalla 2021 års budget.
 b) Mötet beslutade att fastställa avgiften till 900 kronor per lott.

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

Valberedningen föreslog till årsmötet:
a) att som kassör välja Lisa Adelsköld på 2 år (omval)
b) att som ledamot välja Jonny Mård på 2 år (omval)
c) att som suppleanter välja Tove Andersson  på 1 år (nyval) och Irini Åberg på 1 år (nyval)
d) att adjungera in Helena Nilsson till styrelsen



Beslut: 
a) Mötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag.
b) Mötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag.
c) Mötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag.
d)Mötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag.

15. Val av revisorer och suppleanter enligt §7.1

Valberedningen föreslog till årsmötet:
a) att välja Yvonne Bernzon som revisor (omval)
b) att välja Ylva Säfvelin som revisorssuppleant (nyval)

Beslut:
a) Mötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag.
b) Mötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag.

16. Val av ledamöter i valberedningen enligt §9

Ewa Arvidsson blev nominerad till valberedning.
Plats 2 är fortfarande vakant

Beslut: Mötet beslutade att välja Ewa Arvidsson till valberedning.

17. Övriga ärenden

a) Verksamhetsplan
Katrin presenterade en verksamhetsplan som styrelsen har satt ihop (Se bilaga 2, sid.7).
En justering som föreslogs var att ändra formuleringen om mördarsniglar för att även inkludera åkersnigel.

Frågan om staketet togs också upp, om det ska lagas, ta bort eller ersättas.

Beslut: Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen med justeringen om sniglarna.

18. Mötet avslutas



Justering

Vid protokollet:

__________________________   _______________________
Jonny Mård     Ort och Datum

Justerare

__________________________   _______________________
Ewa Arvidsson               Ort och Datum

__________________________   _______________________
Lisa Mac Donald              Ort och Datum
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