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Föreningen Drevvikens Fritidsträdgårdar 

Protokoll Årsmöte, 2018-04-28  

1.  Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna  

Föreningens ordförande Åsa Kim Nordin öppnade mötet. 

Årsmötet fann att kallelse skett enligt stadgarna. 

2.  Fastställande av röstlängd och dagordning  

Röstlängden fastställdes till: 23 röstberättigade medlemmar. 

Dagordningen godkändes. 

3.  Val av ordförande att leda mötet  

Conny Mörke valdes att leda mötet. 

4.  Val av protokollförare   

Till protokollförare valdes Solveig Danielsson. 

5.  Val av justerare tillika rösträknare (2)  

Elisabet Wahl och Ingrid Engarås valdes till justerare och rösträknare 

6.  Verksamhetsberättelse 2017 

Mötesordförande gick igenom materialet rubrik för rubrik, berättelsen godkändes. 

7.  Fastställande av balansräkning och resultaträkning  

Kassören föredrog balans- och resultaträkning. Resultatet för år 2017 är – 17867 kronor 

Beslut med tillägg: Mötet godkände balans- och resultaträkning med tillägg att styrelsen ska 

återkomma med skriftlig rapport till föreningen angående differens under ”Balanserad vinst/förlust” 

2016 och 2017. 

8.  Revisorns berättelse  

Revisorberättelsen lästes upp då revisorn anmält förhinder att närvara. 

Årsmötet godkände berättelsen. 

9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

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

Beslut: - 17 867,17 kronor går in i ny räkning för det kommande verksamhetsåret. 

11.  Behandling av motioner och förslag   

a) Motion om GDPR och personuppgifter 

…att styrelsen redovisar i ett nyhetsbrev till medlemmarna hur man tänker arbeta för att föreningens 

hantering av personuppgifter följer intentionerna i GDPR. 

…att styrelsen utser en ansvarig 

…att styrelsen får i uppdrag att ta fram en policy för hur föreningen ska hantera datasäkerhet och 

personuppgifter. 

Beslut: mötet bifaller motionen 

b) Motion om att ansluta bevattningssystemet till Drevviken   

Beslut med tillägg: att inte bifalla motionen, medlemmarna uppmanas att använda regnvatten. 

c) Motion om rivning av redskapsskjul   

Beslut: att inte bifalla motionen. 

När föreningen skaffat en container för förvaring av bl a skottkärror kan skjulet rivas. 
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d) Verksamhetsplan 2018. 

Beslut: Verksamhetsplanen godkändes 

e) Ökat närvarokrav under städdagarna 2019 

…att den obligatoriska närvaron ökar från en dag till två dagar per år. 

Beslut: Förslaget godkändes; men med ändring att det är önskvärt att delta en dag på våren och en dag 

på hösten. 

f) Avgifter för 2019  

 t relsen   resl r    r ndrade a    ter  ad   ller: 

 t da    t 300 kronor per utebliven städdag. 

 t relsen   resl r h  da a    ter  ad   ller: 

Arrendeavgift från 1:36 per kvadratmeter till 1:59 kronor per kvadratmeter 

 edle sa    t  r n 650 kronor per lott till 725 kronor per lott. 

 ntr desa    t från 150 kronor till 175 kronor 

Köavgift 150 kronor per år (ny avgift) 

Beslut: Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.  

12.  Fastställande av belopp för arvoden  

Beslut: Årsmötet fastställde arvodesbeloppet för styrelsen och för övriga ideellt arbetande inom 

föreningen till 20 000 Skr. 

13.  Budget för 2018  

Beslut: Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget för 2018. 

14.  Val av styrelsemedlemmar   

14a) Annika Bie valdes till ordförande f r    r 

14 b) 2 ledamöter 

 reta   ed e  aldes t ll  rd nar e leda  t   r    r. 

Inga fler förslag fanns. 

       s   leanter     r)  

Tao Karlsson och Josefin Kollberg valdes. 

15.  Val av revisorer och suppleanter   

15a) Val av 2 revisorer (1 år)  

Till revisor valdes Kristina Rovio. Årsmötet ansåg dock att det vore lämpligt med ytterligare en 

revisor och godkände därför ett förslag att om ytterligare en lämplig person hittas under året ska den 

kunna hjälpa Kristina Rovio utan att den frågan behöver tas upp på ett extra årsmöte.  

15b) Val av 2 revisor-suppleanter (1 år)  

Mötet hittade inga revisor-suppleanter. 

16.  Val av valberedningen   

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

Thereza Nordlund och Margita Uggla valdes om till valberedningen 

16b) Sammankallande 

Margita Uggla valdes till sammankallande. 

17.  Övriga ärenden  

Förtroendevalda avtackades. 
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18. Mötet avslutas  

Conny Mörke avslutade mötet och tackade för visat intresse.  

 

Datum: 2018-06-08/Justering 

Vid protokollet Ordförande Justeras Justeras 

SD CM EW IE 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Solveig Danielsson Conny Mörke Elisabet Wahl Ingrid Engarås 

 

 


