Protokoll fört vid Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförenings
årsmöte tisdagen den 31 mars 2022 i Nya Rågsveds Folket
Hus
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av tf ordförande Klara Lindell
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet ansåg att kallelse skett enligt stadgarna. Kallelsen skickades 6 veckor innan
årsmötet och handlingarna kom med post i mitten av mars.
3. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 22 röstberättigade enligt avprickning.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
5. Val av mötesfunktionärer
a. Ordförande – Leif Rönngren valdes till mötesordförande
b. Sekreterare – Tina Rönngren valdes till mötessekreterare
c. 2 justerare tillika rösträknare valdes Karin Rosenberg och Jenny Persson.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Den utskickade verksamhetsberättelsen för 2021 gicks igenom rubrik för rubrik och årsmötet
godkände den och berättelsen lades till handlingarna.
7. Styrelsens ekonomiska berättelse
Kassör Linus Ericsson föredrog berättelsen. Årsmötet godkände den och berättelsen lades till
handlingarna.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen för 2021, och att överskottet på 7 566,16
kr förs över i ny räkning.
9. Revisionsberättelse
Ulf Wallgren föredrog revisorernas berättelse och årsmötet godkände den och
revisionsberättelsen lades till handlingarna.
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Årsmöte beslutade bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 2021.
11. Behandling av motioner och propositioner
Motion 1 – motion från Vivianne Lagerman, lott 99, om byggandet av pergola istället för att
odla.
Årsmötet beslutade att avslå motionen.

Motion 2 – motion från Mio Lundegård, lott 117, om godtyckliga överlåtelseavgifter för
dagstugor på lotten och i vilket skick lotten lämnas
Årsmötet beslutade att avslå den del av motionen som rör dagstugor och bifalla den del
som rör lottens skick. Styrelsen får medskick att diskutera frågorna vidare.
Motion 4 – motion från Mio Lundegård, lott 117, om att omvandla del av området kring
bergknallen till äng.
Årsmötet beslutade att bifalla motionen.
Motion 5 – motion från Mio Lundegård, lott 117, om reparation av staket och grindar.
Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad.

12. Framläggande av budget för 2022
Kassör Linus Ericsson föredrog budgeten.
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.
13. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter:
1 050 kr/medlem per år
1,34kr/m2 per år
350 kr i inträdesavgift
Avgift till underhållsfonden 100 kr/medlem
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.
14. Fastställande av ersättning till förtroendevalda
Årsmötet fastställde ersättningen till: 1 presentkort per förtroendevald/år av ett värde 400
kr/person
15. Val av styrelse
a) ordförande (fyllnadsval)
Klara Lindell, lott 111, valdes till ordförande på 1 år
b) ordinarie ledamöter (2 år)
Linus Ericsson, lott 20, Lena Björklund, lott 7 och Mia Berggren, lott 100, valdes till ordinarie
ledamöter på 2 år omval
c) suppleanter (1 år)
Amie Andersson Jobe, lott 81, Anna Karin Linered, lott 113, Börje Norin, lott 057 och Emilia
Stake, lott 97, valdes till suppleanter på 1 år.
d) ev fyllnadsval
Inget fyllnadsval gjordes
16. Val av revisorer
a) 2 revisorer (1år)
Zorica Mikicic, lott 67 + 68 och Ulf Wallgren, lott 74+75, valdes till revisorer.
b) Revisorsuppleant (1 år)
Ingvar Enghardt, lott 12B valdes till revisorssuppleant.

17. Övriga val
a) Materialförvaltare
Mio Lundegård, lott 117, valdes till materialförvaltare.
b) Festkommitté
Till festkommitté valdes Marie Björkander, lott 1, sammankallande, Karol Wieker, lott 120,
Lisbeth Johansson, lott 15, Ferida Colic, lott 14, och Irena Stoncuiviene, lott 2
c) Valberedning
Conny Mörke, lott 28, sammankallande, Malin Jannerbo, lott 120 och Marie Björkander
omvaldes till valberedning.
d) Uthyrningsansvarig av lotter
Jenny Persson, lott 94B+96, valdes till uthyrningsansvarig för lotter.
e) 2 medlemmar att gå syn med styrelsen
Kalle Norman, lott 111 och Anneli Hallberg, lott 118-119, valdes att gå syn med styrelsen.
f) Toalettansvarig
Eva Haglund, lott 36, valdes till toalettansvarig.
18. Övriga frågor
19. Avslutning
Ordförande Karin Lindell avslutade mötet och tackade presidiet med blommor.
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