
Kungsgärdets egnahem- och fruktodlarförening 

 
Protokoll från årsmötet den 14 mars 2016 

 

§1  Årsmötets öppnande 

Ordförande Tomas Grönberg öppnade årsmötet. 

 

§2  Godkännande av föredragningslista och kallelse 

Årsmötet godkände kallelse och föredragningslista. 

 

§3  Val av ordförande för årsmötet 

Årsmötet beslutade att välja Tomas Grönberg 

 

§4  Sekreterare på årsmötet 

Årsmötet beslutade att välja David Edholm 

 

§5  Val av justeringsmän på årsmötet 

Årsmötet beslutade att välja Claes Höjenberg och Eva Lundberg 

 

§6  Styrelsens verksamhetsberättelse 

Ordföranden föredrog en muntlig verksamhetsberättelse rörande 2014/2015 (bilaga 1) 

som omfattade ett årsmöte, sju styrelsemöten, rishämtning (buntas väl), gemensamma 

pubkvällar, guidad tur med Carl-Einar Bergold samt en garageloppis. 

Stadsarkivet har accepterat att ta över protokoll och andra dokument, både tidigare och framtida, så att deras 

samling blir än mer komplett. 

 

 

§7  Revisionsberättelse 

Föredrogs av närvarande revisor (se bilaga 2). Utgifter inkluderar gräsklippning. En entreprenör har inte 

inkommit med någon faktura. 

Påpekades också att medlemstalet ökat till 76 st mot tidigare 73 st. 

 

§8  Styrelsens ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

 

§9  Val av styrelse för verksamhetsåret 2015 

Valaberedningen Ragnar Sundström och Anna Orsberg föreslår 

Årsmötet beslutade att välja enligt nedan: 

Ordförande: nyval av Johan Ulin 

Ordinarie styrelseledamöter: omval av Tomas Thim, och nyval av Daniel Larsson, Johan Berg 

samt Ingolf Pääjärvi 

Suppleanter: omval av David Sumpter och nyval av Mattias Norling  

Revisorer: omval av Pelle Karlén och nyval av Rolf Eriksson 

 

§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 medlemsavgiften förblir oförändrad, d v s 100 kr per 

fastighet. 

 

 



§13  Meddelanden 

Rishämtningen blir lördagen den 16 april med start kl 9:00 vid tvättstugetomten. Det poängteras att riset bör 

vara väl buntat för underlätta hämtning. 

Nästa kvarterspub blir fredag den 1 April, Krukmakargatan 2. 

 

§14  Övriga frågor 

En föreningsmedlem har råkat ut för en trafikolycka och vistas på sjukhus, föreningen beslutar att skicka 

blomma dit, Rolf Eriksson kommer att ombesörja detta. 

Beslutas även att uppdatera medlemsmatrikeln och Johan Ulin ombesörjer detta. 

 

§15  Årsmötets avslutning 

Ordföranden avslutade årsmötet och tackade alla deltagare. Efter mötets avslutning gick medlemmarna 

vidare till Bror Hjorths Hus, umgicks och tittade på målningar av hans modell Carina, kassörska på 

områdets livsmedelsbutik. 

   

Uppsala den 14 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Grönberg, ordförande    David Edholm, sekreterare 

 

 

 

 

 

Claes Höjenberg, justeringsman    Eva Lundberg, justeringsman 


