
Protokoll fört vid Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening 
årsmöte söndagen den 30 mars 2014 
 

1. Mötets öppnande och fråga om kallelse skett enligt stadgarna 

Vivianne Lagerman hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Årsmötet ansåg att kallelse 

skett enligt stadgarna. 

 

2. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 30 röstberättigade enligt avprickning i dörren.  

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes, med en numreringsjustering från punkten 12. 

 

3. Val av mötesfunktionärer 

a) Ordförande – Leif Rönngren valdes till mötesordförande 

b) Sekreterare – Tina Rönngren valdes till mötessekreterare 

c) 2 justerare tillika rösträknare – Grazyna Wiberg och Irene Skog valdes till justerare 

tillika rösträknare 

 

4. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Den utskickade verksamhetsberättelsen gicks igenom rubrik för rubrik och årsmötet 

godkände den och berättelsen lades till handlingarna. 

 

5. Styrelsens ekonomiska berättelse 

Vivianne Lagerman föredrog den ekonomiska berättelsen och årsmötet godkände den och 

berättelsen lades till handlingarna. 

 

6. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 

Årsmötet fastställde balans- och resultaträkningen för 2013. 

 

7. Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse lästes upp och årsmötet godkände den och revisionsberättelsen 

lades till handlingarna. 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmöte beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013. 

 

9. Behandling av motioner och förslag 

a) motion om flytta lekplatsen för att få lugn och ro och att barnen inte ska skada sig. 

Styrelsen svar föreslog avslag på motionen som också blev årsmötets beslut. 

b) Styrelsen föredrog sitt förslag om att höja avgiften för utebliven arbetsplikt från 500 kr 

till 700 kr. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

 

10. Fastställande av ersättning till 

a) styrelse  6 000 kr  att fördelas inom styrelsen 

b) kassör 1 000 kr 

c) materialförvaltare 2 000 kr att dela på 

d) revisorer à 300 kr 



e) Uthyrningsansvarig  

för lotter 800 kr 

f) Festkommitté à 300 kr 

g) Valberedning à 300 kr 

Årsmötet beslutade i enlighet med ovanstående. 

 

11. Behandling av styrelsens budgetförslag och fastställande av avgifter 

Det utdelade förslaget till budget och avgifter föredrogs. 

 

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag om budget och avgifter där den fasta 

avgiften höjdes med 50 kr. 

 

Avgift arrende 1,34 kr/m2 

Fast avgift 1 025 kr/medlem 

Avgift till underhållsfonden 100 kr/medlem 

Inträdesavgift 350 kr 

 

Sammanlagd avgift för lott om 

100 m2  1 259 kr 

200 m2 1 393 kr 

 

12. Val av styrelse 

a) 1 ordinarie ledamot för 2 år 

Mia Berggren, lott 100, valdes till ordinarie ledamot för 2 år. 

b) Kassör för 2 år 

Lena Björklund, valdes till kassör för 2 år. 

c) 4 suppleanter för 1 år 

Henrik Sollien, lott 17, Conny Mörke, lott 38, Jenny Persson och Karin Nilsson valdes till 

suppleanter för 1 år. 

 

13. Val av 

a) 2 revisorer för 1 år 

Maria Tarnowski och Andreas Lundholm valdes till revisorer för 1 år. 

b) 1 revisorsuppleant för 1 år 

Anna-Lisa Lindmark valdes till revisorsuppleant för 1 år. 

 

14. Övriga val 

a) materialförvaltare 

Hasse Hallberg och Lennart Olsson valdes till materialförvaltare 

b) festkommitté 

Marie Björkander, lott 01, Gladys Navarro, lott 82+83, Marina Jonsson lott 41 A, Marcin 

Trawinski, lott 32 och Heiko Droste, lott 105+106 valdes till Festkommitté. Marie 

Björkander utsågs till sammankallande. 

c) valberedning 

Birgitta Westberg, lott 97, Evelyn Sundkvist, lott 16 och Anne-Lie Sjöberg valdes till 

valberedning och Birgitta Westberg utsågs till sammankallande. 

d) uthyrningsansvarig för lotter 

Grazyna Wiberg valdes till uthyrningsansvarig för lotter. 

e) 2 medlemmar att gå syn med styrelsen 

Anne-Lie Sjöberg och Eva Haglund, lott 36 valdes att gå syn med styrelsen. 



 

 

 

15. Övriga frågor 

Mötet beslutade ge styrelsen i uppdrag att se till att toaletterna får lås. Och mötet önskade 

också att en översyn av allt material ska göras. 

  

Ordförande Vivianne Lagerman tackade för förtroendet och mötespresidiet tackades. 

 

16. Mötet avslutas 

Mötesordförande Leif Rönngren tackade för sig och avslutade mötet och därefter tog den 

traditionsenliga lottdragningen vid. 

 

 

Mötessekreterare   Mötesordförande 

 

 

 

Tina Rönngren   Leif Rönngren 

 

 

 

 

Justerare   Justerare 

 

 

 

 

Grazyna Wiberg   Irene Skog 

 

 

 

 

 


