
KUNGSGÄRDETS EGNAHEMS- OCH FRUKTODLARFÖRENING 

Protokoll ÅRSMÖTE 2021 

Måndagen den 22 mars 2021, kl. 19.00 i videomötestjänsten Zoom 

§1. Årsmötets öppnande 

Ordföranden öppnade årsmötet 

 

§2. Godkännande av föredragningslista och kallelse 

Årsmötet godkände kallelse och dagordning 

 

§3. Val av ordförande för årsmöte 

Johan Ulin valdes som mötesordförande 

 

§4. Val av sekreterare för årsmötet 

Johan Berg valdes som mötessekreterare 

 

§5. Val av justeringsmän 

Eva Lundberg och Göran Kjulsten valdes som justeringsmän. 

 

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen (bilaga till protokollet). 

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. 

 

§7. Revisionsberättelse 

Tomas Thim föredrog revisionsberättelsen (bilaga till protokollet). 

Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 

 

§8. Styrelsens ansvarsfrihet 

Revisorerna föreslog full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Årsmötet 

beviljade denna ansvarsfrihet. 

 

§9. Val av styrelse och funktionärer för verksamhetsåret. 

Valberedningen, genom Ragnar Sundström, föredrog sina förslag. Årsmötet valde 

enligt dessa förslag. 

a. Val av styrelseordförande 

Årsmötet valde Johan Ulin till ordförande. 

b. Val av fyra ordinarie styrelseledamöter 

Årsmötet valde Karin Höjenberg, Johan Berg, Mattias Norling och Sara Gräslund 

till ordinarie styrelseledamöter 

c. Val av två suppleanter i styrelsen 

Årsmötet valde Ingolf Pääjärvi och Paula Cuevas Aguilera till suppleanter i 

styrelsen. 



d. Val av två revisorer och en revisorssuppleant  

Årsmötet valde enligt följande: Omval av Tomas Thim och Rolf Ericsson som 

revisorer, och omval Claes Höjenberg som revisorssuppleant. 

e. Val av valberedning (2 pers.) 

Årsmötet valde Ragnar Sundström och Maja Grönberg valdes till valberedningen. 

 

§10. Funktionärsarvoden 

Inga funktionärsarvoden. 

 

§11. Föreningens årsavgift 

Årsmötet diskuterade kommande kända utgifter och inbetalningar av 

medlemsavgifter. Eventuell äppelmustning kommande höst och rishämtningen i 

april kan bli mindre utgifter. 

Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift. 

 

§12. Grannsamverkan 

Incident i somras har rapporterats till Polisen, och personen greps i ett annat 

område senare. I övrigt fungerar informationen från Polisen bra, och 

kontaktpersonerna får månatliga sammanställningar över inbrott i kommunen. 

Dessa sammanställningar läggs också ut på föreningens hemsida. 

 

§13. Meddelanden 

Rishämtning sker 25 april. Riset läggs i tomtgräns ut mot farbar väg. Riset skall vara 

VÄL BUNTAT. 

Samma dag städar vi Tvättstugetomten, om smittläget så tillåter. Styrelsen 

meddelar genom lappar i brevlådorna. 

 

§14. Övriga frågor 

Eventuell sommarfest i augusti, om smittläget och pandemirestriktioner så tillåter. 

Styrelsen följer läget och återkommer. 

 

§15. Årsmötets avslutande 

Årsmötet avslutades. 

 

 

 

Johan Ulin, mötesordförande  Johan Berg, mötessekreterare 

 

 

 

Eva Lundberg, justeringsman  Göran Kjulsten, justeringsman 

 


