
Protokoll fört vid Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförenings 
årsmöte måndagen den 10 augusti 2020 på den digitala 
plattformen Zoom. 

1. Mötets öppnande  
Mötet öppnades av ordförande Maria S3ernborg 

2. Fråga om mötets behöriga utlysande  
Årsmötet ansåg a: kallelse ske: enligt stadgarna.  

3. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes 3ll 25 röstberäAgade enligt avprickning. 

4. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 

5. Val av mötesfunk>onärer 

a. Ordförande – Leif Rönngren valdes 3ll möteordförande 

b. Sekreterare – Tina Rönngren valdes 3ll mötessekreterare 

c. 2 justerare 3llika rösträknare valdes Jenny Persson och Karin Rosenberg.  

6. Styrelsens verksamhetsberä@else 
Den utskickade verksamhetsberä:elsen för 2019 gicks igenom rubrik för rubrik och årsmötet 
godkände den och berä:elsen lades 3ll handlingarna.  

7. Styrelsens ekonomiska berä@else 
Kassör Lena Björklund föredrog berä:elsen. Har forVarande va:enkostnader som är väldigt 
röriga år från år. 

Årsmötet godkände den och berä:elsen lades 3ll handlingarna. 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning 
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen för 2019, och a: översko:et förs över i ny 
räkning.  

9. Revisionsberä@else  
Ulf Wallgren föredrog revisorernas berä:else och årsmötet godkände den och 
revisionsberä:elsen lades 3ll handlingarna.  



10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
Årsmöte beslutade bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 2019.  

11. Behandling av mo>oner och proposi>oner 
Mo3on 1 – mo3on från Carmen Sosa, lo: 8, om intäkter från försäljning arrangerad av 
föreningen. 

Årsmötet beslutade a@ styrelsen får i uppdrag a@ fortsä@a utreda vad intäkterna ska gå >ll, 
i samråd med föreningens medlemmar.  

 

12. Framläggande av budget för 2020 
Kassör Lena Björklund föredrog budgeten och föreslog en ändring i budgeVörslaget om a: 
intäkten av medlemsavgi]en sänks från 145 000 kr 3ll 135 000 kr i budgeten, och a: utgi]en 
för va:en sänks från 34 000 kr 3ll 24 000 kr.  
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.  

13. Fastställande av medlemsavgiJer 
Förslaget är oförändrade avgi]er: 
1050 kr/medlem per år 
 1,34kr/m2 per år 
350 kr i inträdesavgi] 
Avgi] 3ll underhållsfonden 100 kr/medlem 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.  
 

14. Fastställande av ersä@ning >ll förtroendevalda 
Årsmötet fastställde ersä:ningen 3ll: 1 presentkort per förtroendevald/år av e: värde 400 
kr/person 

15. Val av styrelse 
a) kassör (2 år)  
Linus Ericsson, lo: 20, valdes 3ll kassör på 2 år 

b) 2 ordinarie ledamöter (2 år) 
Nicole Eriksson, lo: 62A, och Mia Berggren, lo: 100, valdes 3ll ordinarie ledamöter på 2 år.  
c) 4 suppleanter (1 år) 
Lena Björklund, lo: 7, Jenny Persson, lo: 94B + 96, Klara Lindell, lo: 111, valdes 3ll 
suppleanter på 1 år. 1 suppleantplats lämnades vakant. 

d) inga fyllnadsval 

16. Val av revisorer 
a) 2 revisorer (1år)  
Maria Tarnovski, lo: 26, och Ulf Wallgren, lo: 74+75, valdes 3ll revisorer.  
b) Revisorsuppleant (1 år) 
Zorica Mikicic, lo: 67 + 68 valdes 3ll revisorssuppleant.  



17. Övriga val  
a) Materialförvaltare  
Alan Berry, lo: 12 B, valdes 3ll materialförvaltare.  
b) Festkommi@é 
Till festkommi:é valdes Karol Wieker, lo: 120, sammankallande, Nargiz Cardashova, lo: 6, 
Ferida Colic, lo: 14, Carmen Sosa, lo: 8, och Irena Stoncuiviene, lo: 2.  
c) Valberedning 
Conny Mörke, lo: 28, sammankallande, och Malin Jannerbo, lo: 120, omvaldes 3ll 
valberedning. Styrelsen fick i uppdrag a: hi:a en person 3ll.  
d) Uthyrningsansvarig av lo@er 
Jenny Persson, lo: 94B+96, valdes 3ll uthyrningsansvarig för lo:er.  
e) 2 medlemmar a@ gå syn med styrelsen  
Kalle Norman, lo: 111 och Anneli Hallberg, lo: 118-119, valdes a: gå syn med styrelsen.  
f) Toale@ansvarig  
Eva Haglund, lo: 36, valdes 3ll toale:ansvarig.  

18. Övriga frågor  
Inga övriga frågor.  

19. Avslutning 

Marie S3ernborg, föreningens ordförande, tackade och avslutade mötet. Tackade avgående 
ledamöter, funk3onärer, odlare och a: miljödiplomeringen är på bronsnivå. 

Mötessekreterare   Mötesordförande 

Tina Rönngren   Leif Rönngren 

Justerare   Justerare 



Jenny Persson    Karin Rosenberg 
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