
 

 

Förslag till dagordning  

1. Mötets öppnande.  

2. Val av ordförande på mötet.  

3. Val av sekreterare på mötet.  

4. Val av justerare tillika rösträknare på mötet.  

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020.  

6. Revisorns berättelse.  

7. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2020.  

8. Val av styrelse och suppleanter.  

9. Val av revisor och revisorssuppleant.  

10. Val av valberedning, tre personer, varav en sammankallande.  

11. Styrelsens förslag till stadgeändring gällande medodlare.  

12. Inkomna motioner.  

13. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2021, samt medlemsavgift 2022.  

14. Övriga frågor.  

15. Mötets avslutande.  
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Handlingar till Sjöbergen Norra odlarförenings årsmöte 2021  

I detta dokument finner du: 

1. Välkomstbrev s. 2

2. Verksamhetsberättelse s. 3

3. Balansrapport s. 6

4. Resultatrapport s. 7

5. Redogörelse för räkenskapsåret s. 8

6. Revisorns berättelse s. 9

7. Valberedningens förslag s. 10

8. Propositioner från styrelsen s. 11

9. Motioner från medlemmar s. 12

10. Förslag till verksamhetsplan 2021 s. 14

11. Förslag till budget 2021 s. 16
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Sjöbergen Norra Odlarförening 
Hej medlemmar!


Här kommer nu ÅRSMÖTET 2021 i Sjöbergens Norra Odlarförening.

Som vi tidigare berättat kommer det så här, som ett mejl.


Bifogat finns ett formulär. Du kommer in i det genom att fylla i din mejladress på denna 
länk: 

Du är sen inne i ”mötet”, och kan gå igenom punkt för punkt. 

Handlingar som hör till respektive punkt finns inklistrat i formuläret, de finns även 
bifogade här i mejlet. 

I vissa punkter finns valen ” godkänner” eller ”godkänner inte”.

I andra punkter, som de som är val till styrelse mm, finns också möjlighet att skriva ett 
eget alternativ, om man inte vill rösta på valberedningens nominering.


Ni har gott om tid att läsa och fylla i i lugn och ro. Sista dag för att återsända formuläret är 
FREDAG  26/3. Avsluta genom att trycka på ”skicka svar” i slutet av formuläret. 


Som första punkter väljs mötesordförande, sekreterare och justeringsmän/ rösträknare.

Deras roll blir i ett sånt här möte förstås annorlunda. De har fått se och granska 
mötesformuläret innan, och kommer att kunna följa röstningen under tiden.

Formuläret kommer själv att sammanställa röstningen, men justerarna dubbelkollar att allt 
stämmer med underlaget. 

När allt är klart och sammanställt skickas resultatet tillbaka till er, och mötet blir då 
avslutat.


Styrelsen har ett förslag till stadgeändring, och det har även kommit in två motioner från 
ett par medlemmar.


Övriga frågor är förstås svårt att ta i den här formen, men i formuläret kan ni fylla i 
önskemål om sådana. Vi kommer att hålla ett extra årsmöte i början av sommaren, när 
och om restriktioner gör det möjligt. Då tar vi upp eventuella övriga frågor. 

Den stadgeändring som styrelsen föreslår här behöver också tas på ett extra årsmöte för 
att nå laga kraft.


Röstningen blir anonym - att ni fyller i er mejladress är för att rätt person ska rösta, och 
det blir också en närvaronamnlista, och underlag för röstlängden.

Vi har några medlemmar som saknar mejladress och får detta formulär per post. Dessa 
röster räknas sedan in manuellt. 


Välkommen in i detta annorlunda årsmöte! 

Hälsningar Styrelsen

Sjöbergen Norra Odlarförening
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Verksamhetsberättelse 2020

Styrelse, revisorer och valberedning
På grund av den rådande pandemin kunde inte årsmötet hållas förrän i juni 2020. Fram till dess

bestod styrelsen av Dan Lundberg ( ordförande och firmatecknare ), Kicki Danielsson ( kassör och

firmatecknare ), Kerstin Christoffersson, Evabritt Larsson, Tatiana Bjarne, Josephine Massie,

Gunn Magnusson Andersson, och suppleant Lennart Berggren.

Josephine avgick under våren p g a barnafödsel.


Styrelsen har sedan årsmötet i juni bestått av Tatiana Bjarne ( ordförande och firmatecknare ), 
Kicki Danielsson ( kassör och firmatecknare ), Kerstin Christoffersson, Evabritt Larsson, Gunn

Magnusson Andersson, Evelina Bylin och Mariana Soriano.

Suppleanter har varit Magnus Holmberg, Kim Weinehammar och Fredrik Kron.


Styrelsen har haft tio protokollförda möten, varav två digitala, under 2020, utöver årsmötet, samt

tre protokollförda besiktningar av odlingslotterna.

Dessutom har, det av styrelsen godkända AU bestående av ordförande, vice ordförande och 
sekreterare, haft möten som dokumenterats genom minnesanteckningar.


Då styrelsen lagt två förslag till stadgeändring, det ena gällande medodlare och det andra

gällande styrelsens medlemsantal, vilka båda antogs på årsmötet, krävdes ett extra årsmöte 

för att slutgiltigt godkänna förslagen. Det extra årsmötet, som hölls i augusti, godkände de 

två förslagen till stadgeändring.


Revisor har varit Lars Lager och revisorssuppleant Anna Melander.

Valberedningen har fram till årsmötet i juni bestått av Erik Pettersson, Lena Cederholm och

Caroline Wanderfors.

Valberedningen har efter årsmötet bestått av Lena Cederholm, Anna Kärrberg och Helén 
Engström.


Arbetsgrupper
Gräsklippningsgruppen har gjort ett förtjänstfullt arbete och lagt ner mycket arbete på att hålla 
föreningens gräsytor fina under hela säsongen.

Gruppen, som sköter rabatterna vid vår mötesplats Birgers Backe, har sett till att där är vackert

och välkomnande.


Besiktning och skötsel av odlingslotter
Besiktningsresultaten av enskilda lotter resulterade i sex s k positiva puffar, som skickas ut med

uppmuntran att åtgärda mindre brister och två påpekanden, efter den första besiktningen i början

av juli.

Den andra besiktningen i augusti resulterade i arton s k puffar och sex påpekanden och därför 
gjordes en extra besiktning i september av de som fått påpekanden. Samtliga, utom en, befanns

då vara välskötta. 


Uthyrning av odlingslotter
Dan Lundberg hyrde under året ut fem lotter till nya odlare.

Kösystemet, som vi införde förra året, med ett maxantal på 40 st i kölistan har fungerat bra.


Föreningens hemsida
Arbetet med att uppdatera hemsidan har, av olika anledningar, dragit ut på tiden och Carina

Conticelli som ansvarar för den, har tyvärr inte alltid fått nödvändig information för att kunna hålla

den uppdaterad.


Medlemsavgiften
Medlemsavgiften var oförändrad sedan föregående år, d v s 9,5 kr/kvadratmeter.
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Aktiviteter under året
Under 2020 genomfördes fyra ordinarie arbetsdagar: 4 april, 6 juni, 22 augusti och 10 oktober.

Uppslutningen var god, även om många av våra äldre medlemmar  p g a smittorisk valde att göra 
enskild arbetsdag vid annan tidpunkt.


Med gemensamma ansträngningar har vi fortsatt med att dränera grusgångar, liat och trimmrat 
allmänna ytor, rensat runt fruktträd och bärbuskar, jobbat med kompostfållorna, rensat dikena,

lagat bänkbord, kört bort avfall till ÅVC, byggt ett gethägn, flyttat eldningstunnan och lagrings-

platsen för brännbart, bekämpat invasiva arter m m.


På två av arbetsdagarna har det hållits ett kortare föredrag. Anders Ridderström från Djurgårdarna 

berättade om ängsskötsel och biologisk mångfald och Fredrik Bothén demonstrerade hur man

bäst och säkrast handskas med en trimmer.


Sent på hösten kallade Dan Lundberg till en extra arbetsdag i syfte att ge de många medlemmar

som fortfarande inte gjort sina två arbetsdagar, chansen att bidra.

Han har även lagt ner mycket tid och gjort stora ansträngningar för att ordna individanpassade

arbetsuppgifter.


Studiecirklar och vandringar
Dan Lundberg har hållit i två studiecirklar i odling för nybörjare och genomfört en gökotta.

Studiecirklarna och gökottan har skett i samarbete med Studiefrämjandet och genererat

verksamhetsstöd till föreningen. 


Invasiva arter
Arbetet, som Dan Lundberg organiserat, med att bekämpa invasiva arter, har varit framgångsrikt. 
Vresros, jättebalsamin och gul skunkkalla är nu borta från vårt område. Kampen mot parkslide och 
parksallad fortsätter med lovande resultat.

Råttor
Vi har haft stora problem med råttor under året. Styrelsen har gått ut med info om vad man bör

tänka på för att minimera risken att de trivs på ens lott och/eller bygger bo under ens 
redskapslåda. 

Slåtterängsprojektet
Projektet, som sker i samarbete med övriga föreningar i Sjöbergen och med syfte att gynna 
biologisk mångfald, har fortgått under året.


Yogafestivalen och Sjöbergens Dag
Yoga festivalen som brukar hållas i juni och Sjöbergens Dag som brukar hållas sista lördagen

i augusti blev båda inställda p g a pandemin.

Facebookgrupp
Helén Engström och Jonatan Heijmans har startat och administrerar en sluten Facebookgrupp,

som endast är till för Sjöbergen Norras medlemmar och registrerade medodlare.
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Styrelsen har under året . . .
Planerat ett stort antal arbetsinsatser vid våra gemensamma arbetsdagar

Inhandlat nya verktyg och nödvändigt material.

Administrerat ett stort antal skriftliga påpekanden och s k positiva puffar efter genomförda

besiktningar.

Utarbetat ett dokument om mikroplast och ett dokument om markföroreningar.

Inlett dialog med Djurgårdarna och Södra, som på sikt kan leda till mer samarbete.

Startat ett Månadsbrev med lite aktuell info, som mejlas till alla medlemmar.



 Sjöbergen Norra Odlarförening  Sida:  1(1)

 855101-1243  Balansrapport  Utskrivet:  21-03-07
 Preliminär  15:28

 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31  Senaste vernr:  A62
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 20-01-01 - 20-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
 1220  Inventarier  37 772,00  0,00  37 772,00
 1221  Byggnation av pergola  40 680,00  0,00  40 680,00
 1228  Ack avskrivningar pergolan  -15 350,00  -8 000,00  -23 350,00
 1229  Ack avskrivn inventarier  -37 772,00  0,00  -37 772,00
 S:a Materiella anläggningstillgångar  25 330,00  -8 000,00  17 330,00

 S:a Anläggningstillgångar  25 330,00  -8 000,00  17 330,00

 Omsättningstillgångar
 Fordringar

 1700  Förutbet kostn/upplupna int  0,00  24,00  24,00
 1710  Förutbetald arrendeavgift  6 108,00  -6 108,00  0,00
 S:a Fordringar  6 108,00  -6 084,00  24,00

 Kassa och bank
 1910  Kassa  24,00  -24,00  0,00
 1911  Nycklar  1 600,00  400,00  2 000,00
 1920  PlusGiro  51 886,72  16 236,20  68 122,92
 1930  Sparkonto  32 757,27  0,00  32 757,27
 S:a Kassa och bank  86 267,99  16 612,20  102 880,19

 S:a Omsättningstillgångar  92 375,99  10 528,20  102 904,19

 S:A TILLGÅNGAR  117 705,99  2 528,20  120 234,19

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Kortfristiga skulder

 2911  Nyckeldepositioner  -2 200,00  -400,00  -2 600,00
 2972  Förutbetalda medlemsavgifter  -55 973,00  -2 472,00  -58 445,00
 2998  Balanserat resultat  -45 378,59  -8 101,40  -53 479,99
 2999  Årets resultat  -14 154,40  8 445,20  -5 709,20
 S:a Kortfristiga skulder  -117 705,99  -2 528,20  -120 234,19

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -117 705,99  -2 528,20  -120 234,19

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00



 Sjöbergen Norra Odlarförening  Sida:  1(1)

 855101-1243  Resultatrapport  Utskrivet:  21-03-07
 Preliminär  15:28

 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31  Senaste vernr:  A62
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 20-01-01 - 20-12-31

 Perioden  Ackumulerat
 INTÄKTER

 Nettoomsättning
 3890  Medlemsavgifter  58 716,00  58 716,00
 S:a Nettoomsättning  58 716,00  58 716,00

 Övriga föreningsintäkter
 3990  Erhållet Bidrag Studiefrämjandet  2 100,00  2 100,00
 S:a Övriga föreningsintäkter  2 100,00  2 100,00

 S:A INTÄKTER  60 816,00  60 816,00

 KOSTNADER
 Övriga externa kostnader

 5010  Lokalhyra, styrelsemöten  -3 000,00  -3 000,00
 5110  Fastighetsarrendet  -12 315,00  -12 315,00
 5140  Vattenkostnad  -6 660,00  -6 660,00
 5160  Latrinkostnad  -10 029,00  -10 029,00
 5410  Förbrukningsinventarier  -190,00  -190,00
 5420  Förbrukningsmaterial  -4 320,40  -4 320,40
 5500  Reparation och underhåll av maskiner och verktyg  -2 303,00  -2 303,00
 5611  Drivmedel  -809,00  -809,00
 5700  Frakter och transporter  -2 465,00  -2 465,00
 5820  Hyra av maskin/släp  -231,00  -231,00
 6110  Kontorsmaterial  -1 533,90  -1 533,90
 6250  Porto  -154,00  -154,00
 6570  Bankkostnader  -1 430,00  -1 430,00
 S:a Övriga externa kostnader  -45 440,30  -45 440,30

 Personalkostnader
 7690  Lämnade gåvor  -1 666,50  -1 666,50
 S:a Personalkostnader  -1 666,50  -1 666,50

 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
 7830  Avskrivning inventarier  -8 000,00  -8 000,00
 S:a Avskrivningar  -8 000,00  -8 000,00

 S:A KOSTNADER  -55 106,80  -55 106,80

 VERKSAMHETENS RESULTAT  5 709,20  5 709,20

 ÅRETS RESULTAT FÖRE FÖRDELNING  5 709,20  5 709,20

 FINANSIELLA INVESTERINGAR
 RESULTAT FINANSIELLA POSTER

 8999  Redovisat resultat  -5 709,20  -5 709,20
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Redogörelse för räkenskapsåret 2020 

Undertecknad kassör, utsedd vid föreningens årsmöte 2019, lämnar följande 
kommentarer och förtydligande för räkenskapsåret 2020. 

Föreningens ekonomi är fortsatt mycket god. 

Alla avgifter har kommit in i god tid.


• På grund av Covid19 förändras mycket av gångna verksamhetsåret, vilket har 
inneburit vissa ”besparingar” för föreningen. Exempelvis kunde inte ordinarie 
årsmöte hållas (med därtill trevlig fika i Guns regi). Inte heller de trivsamma 
grillstunderna i samband med årets fyra olika arbetsdagar. 


• Fastighetsarrende 12 315 kr och Baja-maja 10 029 kr och vattenkostnad 6 660 kr 
uppgår till ungefär detsamma som föregående år.


• Att föreningen kunnat fortsätta med digitala utskick av information av olika slag har 
hållit kostnaderna nere. (Endast sex personer i dagsläget saknar e-postadress och 
behöver få viktiga meddelanden per ”vanlig” post). 


• Vid extra årsmötet i augusti 2020 avtackades avgående ordförande Dan Lundberg 
med ett presentkort a 500 kr. Han ersattes dessutom för skadegörelse med 2 000 
kr i samband med ett inbrott i sin bil där han förvarade den ”padda” som hyrts för 
föreningens räkning.


• En tidigare föreningskassör och styrelseledamot Lars Blomqvist avled under året. 
Hans äppelträden flyttades då från lotten till backen vid gamla dasset. Hans minne 
hedrades med en liten plakett till en kostnad av 190 kr. 


• Styrelsen tillika dess arbetsutskott har under 2020 haft möten i hyrd lokal 
(Fixoteket Majornas hållbarhetscentral) till en kostnad av 3 000 kr.


• Kända depositioner för nycklar till redskapscontainern bokfördes för 2 600kr. 

• Dan Lundbergs studiecirklar har inbringat föreningen 1 400 kr. 


Göteborg den 7 Mars 2021


Kicki Danielsson

Kassör

Sjöbergen Norra Odlarförening
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Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020, 
Sjöbergen Norra Odlarförening.

Undertecknad revisor utsedd vid föreningens årsmöte 2020, har tagit del av föreningens 
räkenskaper med balansrapport och resultatrapport.

Min uppgift som revisor har varit att granska föreningens räkenskaper med tillhörande 
verifikationer.

Jag har granskat samtliga verifikationer och tillhörande bokföring. Jag har inte hittat några 
felaktigheter utan finner att bokföringen skötts noggrant och korrekt. Jag har gjort 
avstämning av kassabehållning, behållning på plusgiro  och behållning på sparkonto och 
behållningarna stämmer med motsvarande konton i bokföringen.

Undertecknad tillstyrker att föreningens medlemmar fastställer balansräkningen och 
resultaträkningen för Sjöbergen Norra Odlarförening.

Vidare föreslås att föreningens medlemmar beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid 
revisionen omfattar.

Göteborg 2021-03-07

Lars Lager	 	 
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Valberedningens förslag 2021

Förslag till Styrelse 2021

Ordförande  Tatiana Bjarne (lott 65)                       1 år kvar

Kassör          Mariana Soriano ( lott 12)                  2 år nyval

Ledamot       Kerstin Christoffersson  (lott nr 111)  1 år kvar

Ledamot       Evelina Bylin (lott nr 7)                      1 år kvar 

Ledamot       Gunn Magnusson (lott nr 83)              1 år kvar

Ledamot       Eva-Britt Larsson ( lott nr 34,35)       omval 2 år

Ledamot       Helen Engström ( lott nr 38)               nyval 2 år


Förslag till Styrelsesuppleanter 2021

Carina Conticelli (lott nr 16)                                    nyval 1 år

Felix Heimerson (lott nr 110)                                   nyval 1 år


Förslag till Revisor 2021

Lars Lager (lott nr 81)                                              omval 1 år 

Förslag till Revisorssuppleant 2021

Anna Melander ( lott nr 101)                                   omval 1 år


Göteborg 2021-03-03

Valberedningen 

Anna Kärrberg (lott nr 97), Ann-Britt McLean (lott nr 33), Lena Cederholm (lott nr 81)
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Propositioner från styrelsen

Styrelsen föreslår följande stadgeändring att komma in under paragraf 13.
 
- Även registrerade aktiva medodlare kan väljas till styrelse och andra förtroendeuppdrag i 
föreningen.
- Endast en person från varje lott kan väljas till förtroendeuppdrag.
 
Motivering:
Syftet är att bredda rekryteringsbasen för förtroendeuppdrag i föreningen, och att ta vara 
på även aktiv medodlares engagemang.
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Motioner från medlemmar

Det har under verksamhetsåret kommit in två motioner från medlemmar:


Motion 1:


- Motion från Dan Lundberg (lott nr 123) angående arbetsgrupp för invasiva växter.


"Jag föreslår att det bildas en grupp på 3- 5 medlemmar i föreningen som

har till uppgift att bekämpa invasiva växter. Jag kan vid bifall leda

denna grupp. Samt att de som är med i gruppen och arbetar aktivt ska

se arbetet i gruppen som arbetsdagar."


 - Styrelsen bifaller.


Motion 2:


- Motion från Bodil Jönsson (lott nr 36) angående medlemsförteckning.


"Jag föreslår att årsmötet uppdrar åt styrelsen att upprätta en medlemsförteckning som 
är tillgänglig för samtliga medlemmar i föreningen. Medlemsförteckningen skall upprättas i 
enlighet med vad som framgår av dataskyddsförordningen, dvs vila på rättslig grund. Ett 
exempel på rättslig grund är medlemmars samtycke till registrering av personuppgifter.


Råd och anvisningar beträffande tolkning och tillämpning av dataskyddsförordningen 
finns att läsa på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. (Datainspektionen bytte den 1 
januari 2021 namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).


Jag bifogar blankett:  Samtycke till registrering av personuppgifter"


- Styrelsen tycker att frågan är komplicerad och behöver utredas mer. Styrelsen föreslår 
att frågan därför skjuts upp till ett extra årsmöte eller medlemsmöte, där den både kan 
diskuteras och fler valmöjligheter presenteras.  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Bilaga motion 2

Samtycke till registrering av personuppgifter 

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PUL) av en Dataskyddsförordning från 
EU, (GDPR). Detta berör Sjöbergen Norra Odlarförening. Den nya förordningen innebär 
att föreningen behöver medlemmarnas samtycke till att registrera uppgifter i sina register. 
Eftersom föreningen måste upprätta medlemsregister främst för att kunna distribuera 
information till medlemmarna via vanlig post (t ex årsmötesutskick) och e-post, är det 
nödvändigt att varje medlem i föreningen ger sitt samtycke enligt följande:


Jag är medlem i Sjöbergen Norra Odlarförening. 


Jag godkänner 


⁃ att  Sjöbergen Norra Odlarförening  registrerar lottnummer, namn, 
personnummer, adress, e-postadress och telefon-/mobilnummer i sitt 
medlemsregister


⁃
⁃ samt att ett av nedanstående alternativ publiceras på föreningens hemsida men 

endast åtkomligt för föreningens medlemmar:


⁃ A.  lottnummer, namn, adress, e-postadress och telefon-/mobilnummer 


⁃ B.  endast lottnummer och namn

⁃
⁃ Jag godkänner alternativ (A eller B):   -------


Göteborg 


………………………………	 	 

Namnteckning


………………………………

Namnförtydligande


Lott nr ………………………


                                                                                                      2021-02-20/BJ




 av 14 16

Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2021

Arbetsdagar
Enligt nyttjanderättsavtalet skall varje lottinnehavare deltaga på minst två arbetsdagar,
så boka in datumen i kalendern redan nu.
Inför arbetsdagarna kommer styrelsen att införskaffa material för upprustning av området.
Detaljerad information kommer några veckor innan respektive datum.
Det finns både tyngre och lättare arbetsuppgifter, så att alla medlemmar kan deltaga och
bidraga.
Om du inte kan vara med på minst två arbetsdagar kan du utföra motsvarande 
arbetsinsats på annan dag efter godkännande av styrelsen, dock senast helgen efter 
arbetsdag fyra i oktober.
Om du inte deltagit på två arbetsdagar eller gjort motsvarande uppgifter har du brutit mot 
nyttjanderättsavtalet och då kommer styrelsen att besluta om uteslutning.

Arbetsdag 1 kommer att anpassas efter rådande covidrestriktioner och troligen förläggas 
över flera dagar i mitten av april, för att vi inte skall bli för många samtidigt.
Beroende på hur situationen ser ut kan även flera arbetsdagar behöva anpassas efter
rådande restriktioner. 

Arbetsdag 2 är planerad till lördag 5 juni kl 10.00.
Arbetsdag 3 är planerad till lördag 21 augusti kl 10.00.
Arbetsdag 4 är planerad till lördag 9 oktober kl 10.00.

Löpande underhållsarbete
Diverse reparationer och löpande underhåll av området.
Fortsatt bekämpning av de invasiva arterna parkslide och parksallad.
Fruktträd och bärbuskar i fruktlunden skall skötas.
Gräsklippning och trimning av allmänna ytor behöver göras löpande under hela säsongen.
Komposten behöver skötas.

Mer omfattande underhåll och planerade större inköp
Fortsatt dränering av den mittersta grusgången.

Förstärkning av diket vid lott 64 och 66 och inköp av material till detta.

Styrelsen har beslutat att köpa in en sandlåda och sandleksaker. Sandlådan placeras i 
närheten av gungställningen.

Då föreningen i dagsläget endast har en trimmer har styrelsen beslutat om inköp av
en ny trimmer.

Eftersom containern är överfull och därför svår att hålla ordning i, har styrelsen beslutat att 
köpa in en mindre bod som komplement. Denna kommer att placeras i  anslutning till
containern.

Temaföreläsningar
På varje arbetsdag brukar en medlem eller inbjuden gäst hålla en kort föreläsning om
något intressant odlingsämne.
Hör av dig till styrelsen om du har någon idé eller själv vill hålla i en föreläsning.
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Förhoppningsvis har smittoläget förbättrats och restriktionerna lättat, så att vi på arbetsdag 
3 och 4 kan ha en föreläsning.

Besiktning av odlingslotter
Styrelsen kommer, som vanligt, att genomföra besiktningar av odlingslotterna för att
säkerställa att de sköts enligt nyttjanderättsavtalet.
Vid mindre brister återkopplar vi per mejl/brev med en s k positiv puff.
Vid påtagliga brister skickar vi ut skriftliga påpekanden och om bristerna inte åtgärdas
riskerar du att bli uppsagd.

Styrelsen håller på att se över rutinerna för lottbesiktning och närmare information följer.

Yogafestivalen och Sjöbergens Dag
Yogafestivalen hålls lördagen innan midsommar, vilket i år innebär 19 juni.
Om festivalen blir av, kommer föreningen att deltaga med en naturvandring.

Sjöbergens Dag, som arrangeras gemensamt med övriga föreningar i Sjöbergen, firas 
alltid sista lördagen i augusti, vilket i år innebär 28 augusti.
Om Sjöbergens Dag kan hållas i år fortsätter föreningen att deltaga, vilket kräver 
engagemang av medlemmarna.
Hör av dig till styrelsen om du vill vara med och koka och/eller servera soppa eller har 
någon idé om annan aktivitet.

Gemenskapsfrämjande aktiviteter
Dan Lundberg planerar, som vanligt, om intresse bland oss medlemmar finns, att 
genomföra ett antal studiecirklar på temat Odling för nybörjare. Även medlemmar från 
Södra Odlarföreningen är välkomna att deltaga.
Han planerar även att genomföra gökotta och höst/svampvandringar.

Styrelsen planerar mer utbyte och samarbete med styrelserna för Södra och Djurgårdarna,
något som redan har inletts.

Slåtterängsprojektet kommer att fortsätta i samarbete med övriga föreningar i Sjöbergen.

Alla är välkomna att ta kontakt med oss i styrelsen, sjobergen-norra@googlegroups.com 
med tankar och förslag på hur vi tillsammans kan öka medlemmarnas engagemang i 
gemensamma aktiviteter.

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften för 2022 skall betalas senast 30 september och avgiften är densamma 
som föregående år. Sjöbergen Norra Odlarförening Plusgiro 58 89 46 - 4.
Information om inbetalning kommer efter sommaren via mejl (om du inte meddelat att du 
behöver informationen per brev), vilket underlättar administration och sänker föreningens 
utgifter.

//Styrelsen
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Sjöbergens norra odlarförening - förslag till budget 2021

INTÄKTER KOSTNADER

Medlemsavgi,er 58 716

Bidrag studiefrämjandet 700

59 416

Fas>ghetsarrende 12 315

Baja-maja 10 000

VaDen 7000

Avskrivning pergola 8000

Styrelskostnader: lokal+förtäring 3000 

Arbetsdagar + förtäring 1000

Årsmöte: lokal, förtäring och presentkort 1500

Fruktlund underhåll 500

Dränering gångar 1000

Service maskiner 1500

Bensin 1500

Bankavgi,er 1430

Lekredskap 2000

Verktygsbod 4500

Sjöbergens dag 1000

Porto utskick 100

Inköp trimmer 2000

Övriga 
Förbrukningsmaterial/oförutsedda 
kostnader

1071

TOTALT 59 416 59 416



Deltagare Årsmöte 2021 Sjöbergen 
 

  
1.  Cecilia Bewick 
2.  Emilie Mori 
3.  Anna Kull 
4.  Anna Kärrberg 
5.  Stina Bothén 
6.  Ingela Tellander 
7.  Olof Jonsson 
8.  Anette Bergman 
9.  Robert Persson 
10.  Felix Heimerson 
11.  Kerstin Christoffersson 
12.  Eva-Marie Magnusson-Andén 
13.  Ann-Marie Olsen 
14.  Monika Wilhelmsson 
15.  Lennart Berggren 
16.  Magnus Holmberg 
17.  Kicki Danielsson 
18.  Barbro Ryberg 
19.  Kristina Ward 
20.  Lena Cederholm 
21.  j@massie.se (hittar inte den här mailadressen i medlemslistan) 
22.  Linda Hagberg 
23.  Christin Carlsson 
24.  Anna Sernebrink 
25.  Max Monryd 
26.  Lisa Waadeland 
27.  Jonatan Heijmans 
28.  Lina Christoffersson 
29.  Sofia Vikström 
30.  Oskar Bergenheim 
31. Marie-Louise Busse 
32. Eva Holmer 
33. Monika Larsson 
34. Marwa Makdesi 
35. Carina Conticelli 
36. Gloria Realpe 
37. Moniqa Nilsson  
38. Carharina Viknersson 
39. Anna Melander 
40. Rita Riestola 
41. Bodil Mårtensson 
42. Caroline Wandefors 
43. Mariana Soriano  
44. Fredrik Kron 
45. Jesper Lind 
46. Gunn Magnusson (angett annan mailadress) 
47. Helen Engström 
48. Kim Weinehammar 
49. Karin Löfgren 
50. Lena Göthe 
51. Bodil Jönsson 
52. Tatiana Bjarne 
53. Björn Björkegren 
54. Manina Lipowska 
55. Åke Wigren 
56. Leif Petersson 




