
KUNGSGÄRDETS EGNAHEMS- OCH FRUKTODLARFÖRENING 

 

 

Protokoll ÅRSMÖTE 2022 

 
Torsdag den 17 mars 2022, kl. 19.00 på Bror Hjorts hus 

 

 

§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 

Karin Höjenberg och Jan Chiriko valdes som justeringsmän. 

 

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen (bilaga till protokollet).  

Föreningen har 81 betalande medlemmar. 

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 2021. 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 Claes Höjenberg till ordförande. 

b. Val av fyra ordinarie styrelseledamöter 

Årsmötet valde Rashin Cohen, Johan Berg, Mattias Norling och Sara Gräslund till 

ordinarie styrelseledamöter 

c. Val av två suppleanter i styrelsen 

Årsmötet valde Maja Grönberg och Johan Stjärna 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 val Evert Bengtsson som revisorssuppleant. 

e. Val av valberedning (2 pers.) 

Årsmötet valde Ragnar Sundström och Johan Ulin till valberedningen. 

 

§10. Funktionärsarvoden 

Inga funktionärsarvoden. 

 

§11. Föreningens årsavgift 

Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift, 150 kr. 

 

§12. Grannsamverkan 

Informationen från Polisen fungerar bra. Föreningens kontaktpersoner och 

styrelsen får månatliga sammanställningar över inbrott i kommunen. Dessa 

sammanställningar läggs också ut på föreningens hemsida. Det har varit lugnt i vårt 

område under året. 

 

§13. Meddelanden 

Rishämtning sker söndagen 24 april. Riset läggs i tomtgräns ut mot farbar väg. Riset 

skall vara VÄL BUNTAT. 

 

Samma dag städar vi Tvättstugetomten och fikar tillsammans. Samling kl 10. 

 

§14. Övriga frågor 

Hundrastning på Tvättstugetomten: Hundägare uppmanas att plocka upp efter 

hunden.  

 

Information om områdets historia: Skulle kunna delas ut till nyinflyttade, och läggas 

ut på hemsidan.  

 



Trottoarer och träd: Gångbanor längs flera gator är i dåligt skick. Styrelsen ges i 

uppdrag att inventera skicket på gångbanorna under året, och kontakta kommunen. 

Styrelsen bevakar även trädfrågan, om föryngring av björkarna. 

 

Gästboken från pubkvällarna: Styrelsen efterlyser den. 

 

§15. Årsmötets avslutande 

Årsmötet avslutades. 

 

Efter årsmötet bjöds det på smörgåstårta och dryck. 

 

 

 

Johan Ulin, mötesordförande  Johan Berg, mötessekreterare 

 

 

 

Karin Höjenberg, justeringsman  Jan Chirico, justeringsman 

 


