
Kungsgärdets egnahem- och fruktodlarförening 
Protokoll från årsmötet den 9 mars 2015 
 
 
 
§1 Årsmötets öppnande 
 Ordförande Rolf Eriksson öppnade årsmötet. 

Nyinflyttad medlem presenterade sig, Fam Anna Orsberg på Karlsrogatan 20 och 
hälsades välkommen i föreningen. 

 
 
§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 Tiiu André 
 
 
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Ordföranden föredrog en kort muntlig verksamhetsberättelse rörande 2014/2015 
som  omfattade ett årsmöte, fem styrelsemöten, rishämtning, gemensamma 
pubkvällar, en garageloppis samt utredning av frågan om gemensam snöröjning  
(se bilaga 1). 
 
 

§ 7 om tänkta Kåboleden 
Johan Ulin utvecklade punkten kring styrelsens agerande kring tänkta Kåboleden. 
Även frågan om buller och vibrationskänslighet från Krongatans trafik diskuterades. 
Vi fick också UNT att skriva om problemet. Johan Berg menade att miljökonsek-
vensutredningen måsta vara fullständig annars kan Länsstyrelsen underkänna 
kommunens planer. Alla medlemmar uppmanas att läsa det material som finns på 
föreningens hemsida för att om möjligt kunna bidra till föreningens möjligheter att 
påverka planerna. Uppmanas att vid behov ordna ett extramöte för att diskutera 
frågan om möjligt tillsammans med andra föreningar. Styrelsen kommer att bevaka 
och agera i frågan. 

 
 
§7 Revisionsberättelse 

Föredrogs av närvarande revisor (se bilaga 2). Det finns en skuld till det företag 
som tidigare klippt gräset på tvättstugetomten men som inte skickat räkning. Det 
finns också sex medlemmar som ännu inte fått tillbaka pengar för ”snöskottning”. 
Påpekades också att medlemstalet sjunkit till 73 st mot tidigare 80 st. 

 
 
 
 
 
 



§8 Styrelsens ansvarsfrihet 
 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 
 
 
§9 Val av styrelse för verksamhetsåret 2015 
 Årsmötet beslutade att välja enligt nedan: 
 Ordförande: nyval av Tomas Grönberg 

Ordinarie styrelseledamöter: omval av Tomas Thim, Johan Ulin och Claes Höjenberg 
samt David Edholm 

 Suppleanter: Rolf Eriksson och David Sumpter. 
 Revisorer: omval av Pelle Karén och Pelle Nylander 
 
 
§10 Val av valberedning 

Årsmötet beslutade att välja av Ragnar Sundström och fyllnadsvälja Anna 
Orsberg. 

 
 
§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 
 Rishämtningen blir söndagen den 26 april med start kl 9:00 vid tvättstugetomten. 
  
 
§14 Övriga frågor 

Stort tack till Rolf Eriksson för hans tid som ordförande i föreningen och Agneta 
Nilsson för hennes deltagande i styrelsearbetet. 

 
 
§15 Årsmötets avslutning 
 Ordföranden avslutade årsmötet och tackade alla deltagare. 
 
 
 
 
Uppsala den 9 mars 2015 
 
 
 
 
Rolf Eriksson, ordförande      Tomas Grönberg, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Inger Grotteblad, justeringsman     Tiiu André, justeringsman 
	  


