
Kungsgärdets Egnahems- och fruktodlarförening 
Protokoll från årsmötet den 10 mars 2014 !!!
§1 Årsmötets öppnande 
 Ordförande Rolf Eriksson öppnade årsmötet. !!
§2 Godkännande av föredragningslista och kallelse 
 Årsmötet godkände kallelse och föredragningslista !!
§3 Val av ordförande för årsmötet 
 Årsmötet beslutade att välja Rolf Eriksson !!
§4 Sekreterare på årsmötet 
 Årsmötet beslutade att välja Tomas Grönberg !!
§5 Val av justeringsmän på årsmötet 
 Årsmötet beslutade att välja Inger Grotteblad och Jan Chirico !!
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse 
 Ordföranden föredrog en kort muntlig verksamhetsberättelse rörande 2013/2014 som 
 omfattade ett årsmöte, nio styrelsemöten, rishämtning, gemensamma pubkvällar, en 
 garageloppis samt utredning av frågan om gemensam snöröjning (se bilaga 1). !!
§7 Revisionsberättelse 
 Föredrogs av närvarande revisor (se bilaga 2). !!
§8 Styrelsens ansvarsfrihet 
 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. !!
§9 Val av styrelse för verksamhetsåret 2014 
 Årsmötet beslutade att välja enligt nedan: 
 Ordförande: omval av Rolf Eriksson 
 Ordinarie styrelseledamöter: omval av Tomas Thim, Johan Ulin och Tomas Grönberg samt 
 nyval av Claes Höjenberg 
 Suppleanter: Agneta Nilsson och David Edholm 
 Revisorer: omval av Per Karén och Pelle Nylander !!
§10 Val av valberedning 
 Årsmötet beslutade att välja av Ragnar Sundström och Maria Burgman. !!
§11 Funktionärsarvoden 
 Årsmötet beslutade att inga arvoden utgår för föreningens funktionärer. !!
§12 Föreningens årsavgift 
 Årsmötet beslutade att medlemsavgiften förblir oförändrad, d v s 100 kr per fastighet. !!



§13 Meddelanden 
 a)  Protokoll, verksamhetsberättelse, kallelser e t c kommer i fortsättningen att mejlas 
  ut till samtliga medlemmar samt publiceras på hemsidan. Vill någon ha det på  
  papper så går det bra att höra av sig till någon i styrelsen. De fåtal fastigheter som 
  inte har tillgång till epost kommer att få informationen utdelat likt tidigare. 
  
 b)  Rishämtningen blir söndagen den 27 april med start kl 9:00 vid tvättstugetomten. 
  
 c)  Garageloppis kommer att genomföras lördag den 13 september kl 10-14, vilket är 
  samma dag som Uppsala kommun arrangerar Kulturnatten. !!
§14 Snöröjning 
 Den enkät som gick ut till alla medlemmarna i Kungsgärdets Egnahems- och  
 fruktodlarförening om snöröjning besvarades av ca 89%! En majoritet ville att styrelsen 
 skulle gå vidare och upphandla snöröjning. !
 Svensk Markservice och Sommarro Fastighetstjänst erbjöds att lämna in anbud. Den 
 mest attraktiva offerten lämnades av Sommarro Fastighetstjänst. Sommarro  
 Fastighetstjänst offererade: 50 kr / fastighet och gång, minimidebitering 10 000.-/ år 
 (oavsett om det snöar eller inte, men det plogar han för om det snöar), snöröjning sker 
 tidig morgon kl 5-7 efter snöfall, sand tillkommer och han kan köra dit den. En  
 förutsättning är att ”alla” fastigheter är med. !
 Endast 26 av de 51 fastighetsägare som sagt ”ja” betalade in i tid, trots påminnelser. 
 Styrelsen bedömde det som omöjligt att beställa gemensam snöröjning under de  
 förutsättningarna. !
 Frågan diskuterades på årsmötet och åsikterna var, precis som redovisas i bilagan,  
 delade (se bilaga 3).  !
 Årsmötet beslutade att inte gå vidare med frågan om gemensam snöröjning. !!
§15 Övriga frågor 
 Tacka till Johnny Larsson för hans deltagande i styrelsearbetet. !!
§15 Årsmötets avslutning 
 Ordföranden avslutade årsmötet och tackade alla deltagare. !!!!
Uppsala den 10 mars 2014 !!!!!!
Rolf Eriksson, ordförande       Tomas Grönberg, sekreterare !!!!!!
Inger Grotteblad, justeringsman      Jan Chirico, justeringsman


