
KUNGSGÄRDETS EGNAHEMS- OCH FRUKTODLARFÖRENING 

Protokoll ÅRSMÖTE 2019 

Måndagen 18 mars 2019 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 Per Persson och Claes Höjenberg 

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Sekreteraren föredrog en muntlig verksamhetsberättelse rörande 2018 (bilaga 1) som 

omfattade ett årsmöte, tre styrelsemöten, rishämtning, Grannsamverkan, bevakning av 

trädfrågor och trafikfrågor med kommunen. 

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. 

§ 7 Revisionsberättelse 

Närvarande revisor Per-Henrik Karlén avlade revisionsberättelse, bilaga 2. 

Revisionsberättelsen fastställdes och godtogs. 

§ 8 Styrelsens ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018. 

§ 9 Val av styrelse för verksamhetsåret 2018 

Valberedningen Ragnar Sundström och Anna Orsberg föreslog 

Årsmötet beslutade att välja enligt nedan: 

a. Ordförande: Omval av Johan Ulin 

b. Ordinarie styrelseledamöter: Omval av Johan Berg och Ingolf Pääjärvi, val av Karin 

Höjenberg och Mattias Norling 

c. Suppleanter: Omval av Fredrik Settergren och val av Anna Orsberg 

Revisorer: Val ordinarie revisor Thomas Thim och omval revisorssuppleant Rolf Eriksson. 

§ 10 Val av valberedning 

Årsmötet beslutade att omvälja Ragnar Sundström och att välja Maja Grönberg. 

§ 11 Funktionärsarvoden 

Årsmötet beslutade att inga arvoden utgår för föreningens funktionärer. 



§ 12 Föreningens årsavgift 

Årsmötet beslutade att behålla medlemsavgiften oförändrad till 100 kr. 

§ 13 Grannsamverkan 

Avstämning. 

Det har varit två inbrott under året.  

Problem vid Tvättstugetomten vid ett antal tillfällen. 

Diskussion kring hur vi säkerställer att vi kan nå ut till medlemmarna med information om 

händelser eller information från polisen. Det är viktigt att vi kan informera varandra om 

inbrott och andra händelser. 

What’s app-grupp skapades under mötet, var och en av medlemmarna tar kontakt med sin 

närmaste kontaktperson för att ansluta till gruppen, eller använd utdelad QR-kod som avläses 

med mobiltelefonen. På så sätt kan information spridas snabbt. Whats app är en app som 

liknar SMS, och den är kopplad till mobilens telefonnummer men går över mobilt bredband. 

Appen laddas ner via Google play (Android) eller AppStore (Iphone).  

Vi använder också Facebook-gruppen. E-postlista undersöks.  

§ 14 Meddelanden 

Rishämtningen blir söndagen 28 april med start kl 9:00 vid 

Tvättstugetomten/Kungsgärdesplan. I år genomför vi en städdag på Tvättstugetomten i 

samband med rishämtningen. Efteråt bjuds på enklare mat och dryck. Det poängteras att riset 

skall vara väl buntat för att underlätta hämtning. Lappar läggs i brevlådorna. 

§ 15 Övriga frågor 

Grannsamverkan mot benbrott.  

Kan vi ordna ett närmare ställe att hämta grus för att sanda trottoarer vid halka? Efter 

diskussion kom vi fram till att vi kan ställa ut lådor, men föreningen måste sköta om och fylla 

på lådorna själv. Frågan lämnas därmed utan åtgärd. Grus kan hämtas vid korsningen 

Bruksvägen/Eriksbergsvägen, i utkanten av fotbollsplanerna, där kommunen har ett upplag av 

grus vintertid. 

Träden längs gatorna 

Togs upp under §6 Verksamhetsberättelse (bilaga till protokollet). 

Vad skall föreningen verka för?  

Vi behöver flera frivilliga. Styrelsen mottager gärna förslag på vilka intressen vi skall 

tillvarata. 

Anmälningar till kommunens trafikkontor om parkerade bilar på våra gator.  

Det uttrycktes önskemål från föreningsmedlemmar om att kommunicera mellan 

medlemmarna i stället för att anmäla parkerade bilar till kommunen. Flera av föreningens 

medlemmar parkerar på gatan. 



Var tog puben vägen?  

Den som är intresserad av att ordna en pub tar kontakt med styrelsen. 

Kommunikation protokoll styrelsemöten.  

Delas ut på papper i brevlådorna. 

Sommarfest 18 augusti kl 15. 

På Tvättstugetomten/Kungsgärdesplan. Boka in i kalendern redan nu. 

Tvättstugetomten.  

Klippning av gräs vid behov mot en ersättning för ungdomar. Skötsel och vård i sker från och 

med i vår i samband med rishämtningen.  

Nyttjanderättsavtalet med kommunen går ut 2020. Det är årsmötets åsikt att vi från 2020, då 

avtalet med kommunen går ut, inte går in med en ny ansökan om nytt avtal. Avtalet löper 

tillsvidare ett år i taget från 2020, med ett års uppsägningstid för båda parter. 

§ 16 Årsmötets avslutande 

Ordföranden avslutade årsmötet 

 

Efter årsmötet bjöds på smörgåstårta och dryck 

 

 

Johan Ulin, ordförande    Johan Berg, sekreterare 

 

 

Pelle Persson, justeringsman  Claes Höjenberg, justeringsman 


