
KUNGSGÄRDETS EGNAHEMS- OCH FRUKTODLARFÖRENING 

Protokoll årsmöte 2020 

Måndagen den 9 mars 2020, kl. 19.00 i Bror Hjorths Hus, Norbyvägen 26 

 

§1. Årsmötets öppnande 

Föreningens ordförande öppnade mötet 

 

§2. Godkännande av föredragningslista och kallelse 

Föredragningslistan och kallelsen godkändes 

 

§3. Val av ordförande för årsmötet 

Johan Ulin valdes som ordförande för mötet 

 

§4. Val av sekreterare för årsmötet 

Johan Berg valdes som mötessekreterare 

 

§5. Val av justeringsmän 

Claes Höjenberg och Göran Kjulsten valdes till justeringsmän. 

 

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Lästes upp och lades därefter till handlingarna 

 

§7. Revisionsberättelse 

Tomas Thim föredrog revisionsberättelsen.  

 

§8. Styrelsens ansvarsfrihet 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 

§9. Val av styrelse och funktionärer för verksamhetsåret 2020 

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

enligt dessa förslag. 

a. Val av styrelseordförande 

Johan Ulins valdes till ordförande i styrelsen. 

b. Val av fyra ordinarie styrelseledamöter 

Johan Berg, Karin Höjenberg, Fredrik Settergren, Mattias Norling valdes som 

ordinarie ledamöter. 

c. Val av två suppleanter i styrelsen 

Ingolf Pääjärvi och Anna Orsberg valdes som suppleanter. 



d. Val av två revisorer och en revisorssuppleant  

Tomas Thim och Rolf Ericsson valdes som ordinarie revisorer. Claes Höjenberg 

valdes som revisorssuppleant. 

e. Val av valberedning (2 pers.) 

Ragnar Sundström och Maja Grönberg valdes. 

 

§10. Funktionärsarvoden 

Beslöts att inga arvoden ska utgå till föreningens funktionärer. 

 

§11. Föreningens årsavgift 

Styrelsen föreslog en höjning till 150 kr. Årsmötet beslutade höjningen, som därmed 

blir 150 kr från verksamhetsåret 2020. 

 

§12. Grannsamverkan 

Mattias Norling berättade om grannsamverkan och listan över kontaktpersoner 

lästes upp. Karta och lista över kontaktpersoner finns på föreningens hemsida 

Facebook-sida. 

 

§13. Meddelanden 

Rishämtning sker den 26 april. Riset läggs i tomtgräns ut mot farbar väg. Riset skall 

vara VÄL BUNTAT. 

I samband med rishämtningen sker också årlig skötsel av Tvättstugetomten 

Sommarfest blir söndagen 16 augusti kl 15 på Tvättstugetomten. 

Två av föreningens nya medlemmar presenterade sig. 

 

§14. Övriga frågor 

- Tvättstugetomtens staket skall lagas. Tomas Tegelgatan 3 erbjöd sig att snickra 

efter ritning. Frågan om grind skjuts på framtiden. 

- Fråga om parkering på gatorna. Hänvisning till kommunens app ”Felanmälan 

Uppsala kommun”. Tänk på att föreningens medlemmar också parkerar på gatorna, 

och om det är en granne som har parkerat kan det vara bättre att meddela 

personligen än att felanmäla (se föregående årsmötes protokoll då denna fråga var 

uppe). 

- Frågan om busshållplatsen vid Bergaskolan/Bror Hjorts hus fortsätter att bevakas 

av styrelsen under verksamhetsåret 2020. 

- Pubboken efterlyses. 

 

§15. Årsmötets avslutande 

Mötesordföranden avslutade årsmötet. 

 



Föredrag: 

Efter årsmötet talade arkivarien vid Uppsala stadsarkiv Erik Lindblad över temat: 

Det försvunna Uppsala – om innerstadens omvandling och rivningarna på 50-talet och framåt 

Efter årsmötet och föredraget bjöds på smörgåstårta och dryck 

 

 

 

Johan Berg, mötessekreterare  Johan Ulin, mötesordförande 

 

 

Claes Höjenberg, justeringsman  Göran Kjulsten, justeringsman 

 

 


