KUNGSGÄRDETS EGNAHEMS- OCH FRUKTODLARFÖRENING

Protokoll ÅRSMÖTE 2017
Måndagen 13 mars 2017 kl. 19 i Bergaskolans matsal
§ 1 Årsmötets öppnande
Ordförande öppnade mötet
§ 2 Godkännande av föredragningslista och kallelse
Årsmötet godkände kallelse och föredragningslista
§ 3 Val av ordförande för mötet
Årsmötet beslutade att välja Johan Ulin
§ 4 Val av sekreterare för årsmötet
Årsmötet beslutade att välja Johan Berg
§ 5 Val av justeringsmän
Årsmötet utsåg Birgitta Wennberg och Eva Lundberg att justera protokollet
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse
Sekreteraren föredrog en muntlig verksamhetsberättelse rörande 2016 (bilaga 1) som
omfattade ett årsmöte, fyra styrelsemöten, rishämtning (buntas väl), gemensamma pubkvällar,
guidad tur med Carl-Einar Bergold samt en garageloppis.
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna
§ 7 Revisionsberättelse
Närvarande revisor Rolf Eriksson avlade revisionsberättelse, bilaga 2.
§ 8 Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016.
§ 9 Val av styrelse för verksamhetsåret 2017
Valberedningen Ragnar Sundström och Anna Orsberg föreslog
Årsmötet beslutade att välja enligt nedan:
Ordförande: Omval av Johan Ulin
Ordinarie styrelseledamöter: Omval av Thomas Thim, Johan Berg, David Larsson
Suppleanter: Omval av Mattias Norling och David Sumptner
Revisorer: Omval av Rolf Eriksson och Per Carlén
§ 10 Val av valberedning
Årsmötet beslutade att omvälja Ragnar Sundström och Anna Orsberg
§ 11 Funktionärsarvoden
Årsmötet beslutade att inga arvoden utgår för föreningens funktionärer.

§ 12 Föreningens årsavgift
Årsmötet beslutade att behålla medlemsavgiften oförändrad till 100 kr
§ 13 Meddelanden
Det har kommit till styrelsens kännedom att en av föreingens medlemmar har avlidit under
året.
Rishämtningen blir 23 april med start kl 9:00 vid Tvättstugetomten/Kungsgärdesplan. Det
poängteras att riset skall vara väl buntat för att underlätta hämtning. Lappar lägges i
brevlådorna.
§ 14 Grannsamverkan – Samverkan mot brott. Polisen informerar
Ulrika från Polisen informerade. Informationsblad delades ut. Vi delar ut i informationsbladet
brevlådorna när vi delar ut protokollet. Organisering av boende. Föreningen bör bestämma
hur vi vill organisera oss, gällande gator och kvarter. Förslaget från Ulrika är att det är
lämpligt att dela in vårt område i flera sektioner utifrån gator och/eller kvarter. Kontaktperson
för hela området skall utses, som sedan har kontakt med Polisens kontaktperson.
Det påpekades att det är kostnadsfritt att delta. Grannsamverkan kan liknas vid ett nätverk
mellan boende i ett område, där man hjälps åt att hålla uppsikt, att man delar information om
bortresta grannar och om händelser i närområdet som kan föranleda extra uppmärksamhet.
För dem som är med i detta nätverk tillhandahålls dekaler och skyltar.
Styrelsen tar på sig att jobba vidare med detta. De som är intresserade av att vara med
kontaktar Johan Ulin (johan@ulin.se) eller Johan Berg (johanberg67@gmail.com).
§ 15 Övriga frågor
Förslag om sommarfest på Kungsgärdesplan. Lapp i brevlådorna delas ut om detta
Kungsgärdesplan, buskar och träd är föråldrade. Kommunen har åtgärdat delar och är på gång
med ytterligare åtgärder.
Årsmötet gav i uppdrag till styrelsen att höra med kommunen om vård och skötsel av träden
på Tegelgatan.
§ 16 Årsmötets avslutande
Ordföranden avslutade årsmötet
Efter årsmötet bjöds på smörgåstårta och dryck

Johan Ulin, ordförande

Johan Berg, sekreterare

Eva Lundberg, justeringsman

Birgitta Wennberg, justeringsman

