
Föreningen Drevvikens Fritidsträdgårdar 

Protokoll Årsmöte 2017-04-05 
Plats: Farsta Gård. Röstlängd: Se bilaga 1. 

1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna 

Föreningens ordförande Elisabet Wahl öppnade mötet.  

Mötet fann att kallelse skett enligt stadgarna.  

2. Fastställande av röstlängd och dagordning 

Röstlängden fastställdes till: 17 röstberättiga medlemmar. Från punkt 9 var vi 18. 

 

Tillägg till dagordningen: På 14) Fyllnadsval av ordförande, 1 år 

Dagordningen godkändes med detta tillägg. 

3. Val av ordförande att leda mötet 

Conny Mörke valdes att leda mötet. 

4. Val av protokollförare 

Till protokollförare valdes Stefan Johansson 

5. Val av justerare tillika rösträknare (2) 

Cecilia Nystam och Margita Uggla valdes till justerare och rösträknare. 

6. Verksamhetsberättelse 

Mötesordförande gick igenom materialet rubrik för rubrik.  

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 

Kassören föredrog balans- och resultaträkning. Årets resultat är 6 820 kronor. 

Mötet fastställde balans- och resultaträkning. 

8. Revisorernas berättelse 

Revisorn föredrog sin berättelse. Redovisningen har varit sen och styrelsen har inte fått rapporter i 

tid. Kvittohantering behöver förbättras. 

 

Revisorn förordar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

Mötet godkände revisorns berättelse. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.  

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

6 820 kronor går in i ny räkning. 

11. Behandling av motioner och förslag 

Inga motioner har inkommit. 



11 a) Verksamhetsplan 2017 

Elisabet Wahl föredrog verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen godkändes. 

11 b) Avgifter för 2018 

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter vad gäller inträdesavgifter och städavgifter. Detta 

godkändes. 

 

Styrelsen föreslår en ökad medlemsavgift med 50 kronor från 600 till 650 kronor 

Styrelsen föreslår en höjning av arrendeavgiften från 1:30 till 1:36 

 

Styrelsens förslag till höjningar enligt ovan godkändes. 

11c) Styrelsens och kommunens tillträde till medlemmarnas lotter 

Elisabet Wahl föredrog styrelsens förslag som i korthet går ut på att medlemmar behöver ge 

styrelse och representanter tillträde till lotter då syner och inspektioner ska göras. Medlem som av 

någon anledning vill ha lås på sin grind är skyldig att vid anmodan ha detta upplåst. Alternativt kan 

medlemmen sätta dit ett kodlås och meddela koden till styrelsen. Om detta inte efterlevs kommer 

styrelsen vid behov att klippa upp lås för at få tillträde. 

 

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

11.d) Förtydligande vad gäller närvaro vid arbetsdagar 

Elisabet Wahl föredrog styrelsens förslag. För att närvaro ska anses giltig gäller följande: Närvaro 

ska registreras mellan 10.30 och 11.00. Medlem ska utföra någon anvisad syssla. Att registrera sig 

för närvaro och sedan meddela att man inte orkar utföra några uppgifter räknas inte som närvaro. 

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

12. Fastställande av belopp för arvoden 

Totala beloppet föreslås till 20 000 för arvoden att fördela mellan förtroendevalda. Det är ett 

oförändrat belopp.  

Mötet beslutade att godkänna ett oförändrat belopp om 20 000 kronor. 

13. Budget för 2017 

Kassören föredrog budgeten för 2017.  

Mötet beslutade att godkänna budgetförslaget för 2017.  

14. Val 

14a) Fyllnadsval ordförande 1 år 

Vid denna punkt ajournerades mötet för att medlemmarna skulle få en möjlighet att diskutera 
situationen.  
 
Åsa Nordin valdes till ordförande för ett år. Styrelsen kan om den så önskar tillsätta en vice 
ordförande. 



14a) Kassör (2 år) 

Till kassör valdes Irene Remmel.  

14 b) 2 ledamöter (2 år)  

Till ledamöter valdes: 

 Per Englund, omval 2 år 

 Solveig Danielsson, nyval 2 år 

 Tina Kiper, fyllnadsval 1 år 

14d) 4 suppleanter (1 år) 

Till suppleanter valdes: 

 Nina Linder 

 Annika Bie 

 Tau Karlsson 

 Josefin Kollberg 

15. Revisorer och suppleanter 

15a) Val av 2 revisorer (1 år) 

Till revisor valdes Kristina Rovio. 

Ingen ytterligare revisor valdes. 

15 b) Val av 2 revisorsuppleanter (1 år) 

Mötet hittade ingen revisorsuppleant. 

16. Valberedningen 

16a) Val av 3 ledamöter i valberedning (1 år) 

Thereza Nordlund, Margita Uggla valdes till valberedning. 

16b) Sammankallande 

Till sammankallande i valberedningen valdes Margita Uggla 

17. Övriga ärenden 

När slås vattnet på? Svar det vet vi inte vi är beroende av kommunen. Så fort de slår på vattnet i 

huvudledningen kan vi slå på vattnet på området. 

När blir det visning? 23 april blir det visning. 

Kan vi ha en öppen lottdag? Frågan hänskjuts till styrelsen. 

18. Mötets avslutning 

Avgående ordförande avslutade mötet.  

 

 

Vid protokollet Ordförande Justeras Justeras 

 

 

Stefan Johansson Conny Mörke Cecilia Nystam Margita Uggla 



Bilaga 1: Röstlängd 
3 Anna Qvarfordt 

5 Asta Proos 

19 Solveig Danielsson 

26 Josefine Kollberg 

42 Per Englund 

54 Margita Uggla 

58 Åsa Wettborn 

63 Elisabet Wahl 

64 Cecilia Nystam 

70 Stefan Johansson 

78 Lars-Åke Björk 

84 Tina Kiper Elftman 

99 Mia Vesterlund 

101 Rut Rodin 

110 Birgitta Lardell 

112 Majvor Tharander (från punkt 9) 

126 lrene Remmel 

174 Birgitta Björk 

 

 

 

 


