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Föreningen Drevvikens Fritidsträdgårdar 

Protokoll Årsmöte, 2020-06-28 

1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna  
Föreningens ordförande Annika Bie öppnade mötet. Kallelse hade gått ut 2020-02-17 men på grund av 
Coronapandemin fick årsmötet skjutas fram till 2020-06-28. 
Beslut: årsmötet godkände kallelsen. 

2. Fastställande av röstlängd och dagordning 
Vid mötets början var 38 medlemmar närvarande. Fler tillkom undermötet och röstlängden 
uppdaterades till 45 röstberättigade medlemmar närvarande, två godkända fullmakter. 

3. Val av ordförande att leda mötet  
Kari Larsen valdes att leda årsmötet. 

4. Val av protokollförare för mötet  
Solveig Danielsson valdes att föra protokoll. 

5. Val av två justerare tillika rösträknare  
Antonie Grahamsdaughter och Sanna Fållback valdes att justera och vara rösträknare. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse  
Mötesordföranden gick igenom materialet rubrik för rubrik, verksamhetsberättelsen godkändes. 

7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 
Kassören Irene Remmel redovisade resultatet för 2019 till +9896 Kr. 
Mötet godkände balans- och resultaträkningen för 2019. 

8. Revisorernas berättelse  
Revisor Elisabet Wahl läste upp revisorernas berättelse och årsmötet godkände berättelsen. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

10. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkning  
Beslut: + 9896 Kr går in i löpande räkning för det kommande verksamhetsåret. 

11. Behandling av motioner och förslag  
11.1 Motion ”Avlämning av trädgårdsmaterial” 
Informerades att det enligt avtal med kommunen inte är tillåtet att lägga trädgårdsavfall utanför 
föreningens område. 

Beslutades enligt styrelsens förslag att avslå motionen med tillägget att miljödiplomeringsgruppen 
jobbar med frågan att återföra materialet till naturen. 

11.2 Motion ”Tid för besiktning” 
Styrelsen går syn enligt föreningens stadgar och dessa kan ej ändras. 

Motionen avslogs. 

11.3 Motion ”Hantering av anmärkningar avseende lotts skötsel” 
Motionärerna önskade att lottinnehavare i vissa fall kontaktas innan de meddelas skriftligt. 
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Tre förslag presenterades 

Förslag 1. Kontakt via brev, vykort eller telefon, därefter skriftlig anmärkning. 
Förslag 2. Enligt styrelsens förslag, motionen lämnas utan åtgärd. 
Förslag 3. Styrelsen tittar på det aktuella brevet och tar bort ordet ”anmärkning”. 

Beslut: Förslag 3 fick majoritet. Återremittering till styrelsen som ser över och mildrar formuleringen 
igen samt tar bort ordet ”anmärkning”. 

12. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter  
Beslut: 16 500 Kr avsätts till arvoden 2020. 

13. Budget och fastställande av avgifter  
13.1 Styrelsen föreslår en minusbudget för 2020 eftersom föreningen måste uppdatera maskinparken. 

Beslut enligt styrelsens förslag. 

13.2 Avgifter för 2021 
Medlemsavgift  725 Kr per lott 
Inträdesavgift  175 Kr 
Arrendeavgift 1:59 per kvadratmeter 
Köavgift 150 Kr 
Städavgift 300 Kr per utebliven städdag 

14. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter och suppleanter  
14 1. Val av ordförande 
Valberedningen föreslår sittande ordförande Annika Bie omval på 2 år. Förslag väcktes under 
pågående årsmöte av medlem; nyval av Johanna Eek.  

Annika Bie meddelade att hon inte är tillgänglig för omval.  

Diskussion uppstod, mötesordförande föreslår för Årsmötet paus. Detta godkändes av mötet. 

Inga ytterligare förslag till ordförande inkom efter mötespaus. 

Förslag 1: Val av ordförande 

Förslag 2: Ajournering av årsmötet samt val av ordförande till ett senare datum. 

Sluten votering begärdes. Resultat av rösträkningen: Förslag 1 fick 25 röster och förslag 2 fick 16 
röster. 

Beslut: Mötet ansåg att Johanna Eek valdes till föreningens ordförande. Detta utifrån att mötet ej 
ajournerades.  

Förtydligande: Valet gällde antingen den föreslagna ordföranden eller att man låter folk fundera och 
har sedan ett extra årsmöte som då bara handlar om att välja ordförande. 

Två medlemmar reserverade sig mot valet av föreningens ordförande. De ansåg att beslutsgången var 
felaktig. 

14.2 Val av två ordinarie ledamöter (2 år)  
Greta Smedje meddelade att hon inte är tillgänglig för omval. 

Solveig Danielsson meddelade att hon inte sitter kvar ett år till. 
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Elin Johansson valdes, nyval (lott 95) 
Anette Dahlquist valdes, nyval (lott 133, 134) 
Antonie Grahamsdaughter valdes, fyllnadsval (lott 21) 

14.3 Val av suppleanter (1 år)  
Josephine Askegård (omval), Tao Karlsson (omval) och Nicklas Hidmark (nyval) valdes.  

15.Revisorer och suppleanter  
15.1 Val av två revisorer (1 år)  
Elisabet Wahl för verksamhetsrevision och Kristina Rovio för ekonomisk revision, de valdes enligt 
valberedningens förslag. 

15.2 Val av två revisorssuppleanter (1 år)  
Greta Askegård valdes. 
En vakant. 

16. Val av valberedning  
Val av tre ledamöter (1 år) 
Margita Uggla (sammankallande), Thereza Nordlund och Elin Öreby valdes. 

17. Övriga ärenden  
17.1 Det finns en regel om att man inte får övernatta på föreningens område, Elisabet Wahl undrar om 
bakgrunden. Varifrån kommer regeln och varför finns den? 
Styrelsen undersöker det. 
 
17.2 Frågan om invasiva växter väcktes av Elisabet Wahl.  
Detta gällande söder om område 2 finns ett invasivt bestånd av parkslide. 
Elisabeth Wahl kommer ta upp frågan direkt med styrelsen. 

18.Mötet avslutades 
 

Mötesordförande Vid protokollet 

/ /  

Kari Larsen Solveig Danielsson 

Justerare Justerare 

 

/ /  

Antonie Grahamsdaughter Sanna Fållbäck 

 


