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Föreningen Drevvikens Fritidsträdgårdar 

Årsmöte 2020 

 

Datum: lördag 4 april 
Tid: klockan 14.00 
Plats: Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks Allé 25 

 

Dagordning 

1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna 

2. Fastställande av röstlängd och dagordning 

3. Val av ordförande att leda mötet 

4. Val av protokollförare för mötet 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

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

11. Behandling av motioner och förslag 

12. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter 

13. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter 

14. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter och suppleanter 
a) Val av ordförande (2 år) 
b) Val av ordinarie ledamöter (2 år) 
c) Val av suppleanter (1 år) 

15. Revisorer och suppleanter 
a) Val av två revisorer (1 år) 
b) Val av två revisorssuppleanter (1 år) 

16. Val av valberedning 
Val av tre ledamöter (1 år)  
 

17. Övriga ärenden 

18. Mötet avslutas  
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1.  Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna  

2.  Fastställande av röstlängd och dagordning  

3.  Val av ordförande att leda mötet 

4.  Val av protokollförare för mötet 

5.  Val av två justerare tillika rösträknare 

 

6. Verksamhetsberättelse 2019 

Medlemmar och lotter 

Föreningen har totalt 175 lotter för uthyrning. Antalet medlemmar var 152 st, varav 23 

arrenderade två lotter. Inför odlingssäsongen 2019 och under året var det 21 medlemmar som 

lämnade föreningen och lika många tillträdde. Vi har en kölista till vår förening. Den sista 

december 2019 var det 60 personer kön.  

Styrelsens arbete 

Styrelsen och övriga förtroendevalda har under verksamhetsåret bestått av nedanstående 

personer:  

Styrelse: Annika Bie (ordförande), Solveig Danielsson (sekreterare), Iréne Remmel (kassör), Greta 

Smedje (registeransvarig), Lisskulla Moltke Hoff (övrig ledamot). Suppleanter: Laitho ”Tao” Somjit 

Karlsson, Kristina Allpere, Josephine Askegård, Angelica Åslund 

Revisor: Kristiina Rovio (ekonomi), Elisabet Wahl (verksamhet). Revisorsuppleant: Greta Askegård 

Valberedning: Margita Uggla (sammankallande), Thereza Nordlund. 

Under året har styrelsen haft sju protokollförda möten samt genomfört fyra syner av området. 

Styrelsen har också haft en intern arbetsgrupp angående uppföljning av föreningens 

ordningsregler samt har deltagit i arbetet med miljödiplomera föreningen. Se vidare under 

"Aktiviteter". 

 

Aktiviteter 

Enligt beslut på årsmötet 

Miljödiplomering 

Styrelsen har ansökt om miljödiplomering hos Koloniträdgårdsförbundet och startat en 

studiecirkel. Fyra medlemmar utanför styrelsen har anmält intresse att delta i 

diplomeringsarbetet. Studiefrämjandets Kjell Eklind har hållit föredrag om diplomering av 

föreningar. Gruppen har träffats ytterligare två gången under hösten. 

Vid årsmötet hänvisades två motioner (om solpaneler för laddning av verktyg respektive om att 

använda sjövatten för bevattning) till miljödiplomeringen. Dessa kommer att avhandlas i ett 



3 
 

senare skede av arbetet. 

 

De grundläggande tankarna i miljödiplomeringen är att 

 Utnyttja resurser effektivt och minimera användning av ändliga resurser. 

 Minimera spridning av miljöskadliga ämnen. 

 Värna naturens mångfald och kretslopp. 

 Skapa en god livsmiljö. 

Ordningsregler 

De reviderade ordningsreglerna - som antogs av årsmötet 2019 - har implementerats i styrelsens 

arbete. Det har framför allt skett genom att informera nya medlemmar om vad som gäller samt 

vid synen av lotterna. Styrelsen har också informerat om tillämpningen av reglerna i ett 

nyhetsbrev under sommaren. Vid årsmötet diskuterades kostnaden för att hyra föreningens 

maskiner, den har sänkts till 25 kronor per hyrestillfälle.  

I verksamhetsplanen för 2019  

Allmänna komposter stängdes under våren eftersom kompostlimporna inte har fungerat 

tillfredställande. Styrelsen har tyvärr återkommande fått ingripa mot att enskilda medlemmar lagt 

växtavfall utanför egna lotten, t.ex. på "eldningshögen" eller på stadens mark utanför vårt 

område. Skyltar om att detta inte är tillåtet har satts upp. (I en miljödiplomerad förening ingår att 

var och en har sin egen kompost.) 

Gångar. Styrelsen har påpekat det egna ansvaret för upprätthållande av gången utanför lotten 

Den ska vara tillräckligt bred för att mötas och en skottkärra ska bekvämt kunna köras. Den ska 

vara fri från ogräs eller kortklippt. Tyvärr finns anledning att återkomma till detta även 

fortsättningsvis. 

Nyhetsbrev. Under året har styrelsen skickat sex nyhetsbrev till de som har e-post med 

information om vad som pågår och uppmuntran om att återkoppla till styrelsen. 

Styrelsen har arbetat med processen för anmärkningar till dem vars lott inte är i tillräckligt gott 

skick vid de syner som styrelsen är ålagd att göra. Syftet har varit att formulera styrelsens 

synpunkter tydligare, att dela upp processen mellan en första "anmärkning" och en skarpare 

"varning" samt att skynda på processen. Brevet ”Anmärkningar” har omarbetats och styrelsen har 

gjort en uppföljande syn efter två veckor för att kontrollera att anmärkningar åtgärdats. Om så 

inte skett kan en varning utfärdas. Naturligtvis tas hänsyn till om det finns särskilt skäl, t.ex. 

sjukdom, till att lotten är eftersatt. Under sommaren skickades "anmärkning" angående 20 lotter 

varav två senare följdes av en "varning". Ingen medlem sades upp av föreningen men två 

medlemmar valde att säga upp lotten efter att ha fått en anmärkning. De flesta anmärkningarna 

gällde att lotten var ovårdad med mycket ogräs. De två varningarna gällde att man byggt pergola 

på otillåtet sätt.  

Nya medlemmar bjöds in till en informationsträff där vi gick igenom våra stadgar och 

ordningsregler, gav information om odling i form av broschyrer och annat som har pågår i vår 

förening. Styrelsen kan konstatera att dialogen med de medlemmar som deltog i mötet 

fortsättningsvis under sommaren var betydligt bättre än med de som inte deltog. 
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Vinbärsgallkvalster. Syn/kontroll av alla vinbärsbuskar gjordes i mitten av april, inga angripna 

buskar hittades. 

Studier. SoS (odlingsnätverket Söder och sydost om Söder) har anordnat föreläsningar med 

medverkan av Studiefrämjandet. Mejl om SoS kostnadsfria föreläsningar har skickats till alla 

medlemmar.  

Övrigt 

Arbetsgrupper. Fyra medlemmar utanför styrelsen har tagit hand om skötsel av gemensamma 

områden, nycklar, maskiner, eldning, vattnet samt de nyplanterade fruktträden mellan område 1 

och 2.  

Städ- och arbetsdagar. Vi har haft två städ- och arbetsdagar på våren och två på hösten. 

Uppslutningen har varit god. Sammanlagt deltog 117 medlemmar (våren 57, hösten 60). Under 

städdagarna genomfördes rensning av de stora gångarna, målning och lagning av nät på staketen 

runt området, lagning av grindar, eldning av brännbart avfall m.m. På hösten kunde skräp lämnas 

som senare hämtades av en entreprenör. 

Städning av uppsagda lotter. Flera av de lotter som lämnades inför 2019 var påtagligt skräpiga 

och styrelsen fick använda ett antal dagar för att röja, med påföljande kostnader för att forsla bort 

skräp. 

Gemensamma inköp. Vi anordnade två gemensamma beställningar. Sjutton medlemmar beställde 

redskapslådor eller jord- och gödselsäckar och lämnade förskottsbetalning. När medlemmarna 

skulle hämta det som de beställt fattades tyvärr ett antal säckar och föreningen fick betala tillbaka 

1121 kr. Denna kostnad har föreningen stått för. 

Hemsida. Styrelsen har påbörjat ett arbete med att göra en ny hemsida. 

 

Stockholm den 5 februari 2020 

 

Styrelsen för Föreningen Drevvikens Fritidsträdgårdar 

 

 

Annika Bie  Solveig Danielsson Lisskulla Moltke-Hoff Iréne Remmel 

 

 

Greta Smedje Kristina Allpere Josephine Askegård 

 

 

Somjit Laitho Karlsson Angelica Åslund  
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7. Fastställande av resultat- och balansräkning 
 
Resultatrapport 

 

    

  
       Utfall 2018  Budget 2019   Utfall 2019  Budget 2020 

Intäkter 

     Medlemsavgifter 113100 126875 126875 126875 

Inträdesavgifter 2700 2975 3675 1750 

Arrendeavgifter 26818 30865 30865 30865 

Städavgifter 
 

9900 9000 12700 9000 

Köavgifter 
 

0 5000 8400 9000 

Försäljning verktygslådor 0 10500 7000 8750 

Försäljning jord/gödsel 0 0 10770 11250 

Uthyrning maskiner 100 0 450 450 

Summa intäkter 152 618 185 215 200 735 197 940 

      Kostnader 

     Arrendeavgifter -30191 -30191 -30191 -30191 

Avgift FSSK 
 

-4290 -4710 -5005 -5355 

Avgift Koloniträdgårdsförbundet -31445 -33755 -33605 -35955 

Vattenförbrukning -19998 -15000 -24132 -27000 

Reparationer vvs -7341 -25000 -15345 -23500 

Förbrukningsmaterial -5689 -6000 -7612 -6000 

Lokalkostnader -1000 -1400 -1815 -1500 

Verktyg/Maskiner 0 -13000 0 -13000 

Återbetalning nycklar -600 -600 -2880 -1200 

Latrin och hämtning av skräp -8442 -9000 -4499 -9000 

Förtäring 
 

-5383 -6500 -4266 -4500 

Programvaror -4272 -4500 -3885 -3900 

Kontorsmaterial/porto -4221 -4500 -3779 -4000 

Webbhotell 
 

0 -1500 -1000 -1800 

Avgifter plusgiro -1120 -1300 -1120 -1300 

Verktygslådor 0 -10500 -7000 -8750 

Jord/Gödsel 
 

0 0 -11891 -11250 

Arvode styrelse/revisorer -7491 -20000 -16500 -16500 

Kopiering årsmöteshandlingar -8008 -7215 -9592 1500 

Föreningsförsäkring -2785 -2785 -2785 -2785 

Bortforsling skräp från uppsagda lotter 0 0 -3937 0 

Övriga kostnader 0 0 0 -2000 

Summa kostnader -142 276 -197 456 -190 839 -210 986 

  
-142 276 -197 456 

-190 
839 -210 986 

Årets resultat   10 342 -12 241 9 896 -13 046 
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Balansrapport 

 

 

 

 

 

   
2018 

 
2019 

 Plusgiro 
  

40 009 
 

45 825 
 Bankkonto/Reparationer/vatten 50 000 

 
50 000 

 Kontantkassa 
 

545 
 

2 525 
 Fordringar på medlemmar 0 

 
2 100 

 Summa tillgångar 

 
90 554 

 
100 450 

 
       Nyckeldepositioner 

 
600 

 
2 160 

 Övriga skulder/Arvoden 
 

11 589 
 

10 029 
 Balanserad vinst/förlust 

 
68 023 

 
78 365 

 Årets resultat 
 

10 342 
 

9 896 
 Summa eget kapital & skulder 90 554 

 
100 450 

 
 

       
 

Kommentarer till resultat 2019 

Intäkterna för 2019 stannade på 200 735 kr och kostnaderna stannade på 190 839 kr. Årets resultat 

blev 9 896 kr. 

Vattenavgifterna hamnade på 24 132 kr. Reparation av en vattenläcka och inköp av reservdelar till 

vattenledningarna hamnade på 15 345 kr. 

Bortforsling av diverse skräp från uppsagda lotter hamnade på 3 937 kr. 

Återbetalning av jord/gödselkostnad till medlemmar hamnade på 1121 kr. 

Fordringar på medlemmar 2 100 kr gäller städavgifter som var obetalda 31/12 2019. 

 

Kommentarer till budget 2020 

Styrelsen föreslår en minusbudget 2020 eftersom vi måste uppdatera vår maskinpark vilket vi klarade 
oss ifrån 2019. 
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8. Revisors berättelse angående ekonomin 

 

Undertecknad som är vald till revisor i Föreningen Drevvikens Fritidsträdgårdar 

Organisationsnr 802012-0807 avger härmed följande revisionsberättelse. 

 

Jag har granskat räkenskaperna samt kontrollerat bankkonton.  

 

De i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna överstämmer med granskad bokföring. 

Granskningen har utförts enligt god redovisningssed. 

 

Då redovisningen inte ger anledning till anmärkning tillstyrks 

- att balans- och resultaträkningarna fastställs 
- att årets resultat överförses I en ny räkning 
- att styrelsen beviljas ansvarfrihet för 2019 

 

Stockholm 2020-01-16 

 

Kristina Rovio/krisrov56@gmail.com 
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  9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

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

 

11. Behandling av motioner och förslag 

Viktiga datum 

2-3 maj Vårens städdagar klockan 10.30 till ca 14.30 

15 juni Det här datumet ska din lott vara iordningställd och i gott skick för den första synen som 
styrelsen är ålagd att göra. 

3-4 oktober Höstens städdagar 10.30 till ca 14.30. 

 

Verksamhetsplan för 2020 

1. Miljödiplomeringen. Under 2020 kommer miljögruppen att fortsätta arbeta för att föreningen 

ska bli miljödiplomerad. Vi kommer att 

 gå igenom vårt område för att se hur komposteringen redan fungerar på varje lott. Ge 

information till de som inte har kompost om fördelarna med att själv kunna förbättra sin 

jord genom kompost, 

 besöka något försäljningsställe av trädgårdsprodukter för att kontrollera vad som finns 

som är KRAV-märkt av jord gödsel och växtskydd, 

 informera om bevattningsteknik, 

 undersöka om vi kan bevattna med sjövatten, 

 ordna studieverksamhet om odling och miljö. Två föredrag är bokade med Kjell Eklind 

från Studiefrämjandet; i hur gör man en kompost respektive om biologisk mångfald. Alla 

medlemmar kommer att inbjudas till dessa. 

Fler medlemmar är välkomna att delta i arbetet! 

2. Miljövänlig el. Vi kommer att undersöka möjligheterna att få miljövänlig el till området. 

Föreningen behöver köpa in vissa trädgårdsmaskiner och vill att dessa ska vara fossilfria samt 

tystgående. Under 2019 gjorde styrelsen en förfrågan till stadsdelsförvaltningen angående om vi 

kan få el draget till vårt förråd, från det befintliga elnätet i närheten. Förvaltningen svarade att 

det kan bli ganska dyrt, 20 000 eller mer, men att de kommer försöka ansöka 

klimatinvesteringsmedel för detta. Vi kommer också ta reda på mer om att investera i solceller. 

3. Underhåll av vattenledningsnätet 

Vid årsmötet 2019 fick styrelsen i uppdrag att ta fram en ekonomisk plan för underhåll av 

vattenledningssystemet. Det pågår dock diskussioner mellan Stockholms Fritidsträdgårdar och 

Stockholms stad om ansvaret för dessa kostnader. Därför föreslår styrelsen årsmötet 2020 att vi 

tills vidare begränsar underhållet till det mest nödvändiga löpande underhållet såsom byte av 

packningar och reparation vid eventuellt läckage. Det innebär också att styrelsen vill avvakta 

med att göra en ekonomisk plan för ett mer omfattande byte av ledningar. 
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4. Våra gemensamma fruktträd kommer att få bevattningssäckar för att försäkra deras 

överlevnad och förenkla arbetet med bevattningen. 

5. Eldning kommer att ske en gång om året, på hösten. Ris och grenar kan 

stadsdelsförvaltningen forsla bort åt oss under sommaren. I samband med städdagarna sorterar 

vi vårt skräp och beställer bortforsling till återvinningsstation. 

6. Gemensamma inköp av jord och gödsel organiseras även under 2020. Det förutsätter dock att 

vi hittar ett sätt att förvara varorna säkert och att de medlemmar som beställt hämtar sina 

säckar i nära anslutning till leveransen. 

7. Besöka bikupa. Medlemmar kommer att kunna besöka en bikupa (med skyddsdräkt) under 

vårens städdagar. 

8. Ordningsregler och syn. Vi kommer fortsätta arbetet för att se till att ordningsreglerna 

verkligen följs. Under 2020 kommer fokus ligga på att alla sköter ”sin” gångstig, dvs. vanligen 

den mindre gång där lottens entré finns, så att det blir lätt att ta sig fram på vårt område. 

9. Nya medlemmar som får en kolonilott 2020 inbjuds till ett informationsmöte om våra regler 

och miljödiplomeringen. Mötet kommer att vara obligatorisk. 

10. Vår nya hemsida blir klar. Styrelsen önskar att föreningens hemsida ska innehålla mer 

information och kunna vara ett mer levande instrument för föreningen. Under 2019 har därför 

startats ett arbete med att ta fram en ny hemsida. 

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta enligt ovan. 

 

12. Fastställande av ersättning till styrelse och revisorer 

13. Budget och fastställande av avgifter 

a) Budget för 2020, se punkt 7 

 

b) Avgifter för 2021 

       Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2021. Detta innebär: 

 Medlemsavgift, 725 kr per lott 

 Inträdesavgift, 175 kr 

 Arrendeavgift, 1:59 kr per kvadratmeter 

 Köavgift, 150 kr 

 Städavgift, 300 kr per utebliven städdag 

14. Val av styrelsemedlemmar 

a) Val av ordförande (2 å4) 

b) Val av ordinarie ledamöter (2 år) 

c) Val av suppleanter (1 år) 

15. Val av revisorer 
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a) Val av två revisorer (1 år) 

b) Val av två revisorssuppleanter (1 år) 

16. Val av valberedning 

Val av tre ledamöter (1 år)  

17. Övriga ärenden 

18. Mötet avslutas 


