
Protokoll för Sjöbergen Norra Odlarförenings årsmöte 20190312 
 
 

1. 1. Mötets öppnande 
Dan Lundberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

2. Val av ordförande på mötet  
Magnus Holmberg väljs till mötesordförande 

 
3. Val av mötessekreterare 

Lena Cederholm väljs till mötessekreterare 
 

4. Val av justerare och rösträknare 
Gloria Realpe och Anette Bergman väljs till justerare tillika rösträknare 

 
5. Frågan om mötet blivit behörigt utlyst 

Mötesdeltagarna anser att mötet blivit behörigt utlyst 
 

6. Fastställande av röstlängd och dagordning 
Deltagarlista går runt och fastställs som röstlängd. Dagordningen fastställs. 

 
7. Styrelsens Verksamhetsberättelse inkl ekonomisk redogörelse. 

Dan Lundberg redogör för verksamhetsberättelsen och Erik Pettersson för den  
ekonomiska redogörelsen. Mötet lägger dessa till handlingarna. 

 
8. Revisorns berättelse 

Lars Lager läser upp revisorsberättelsen och tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen 
 

9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 
Mötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 
10. Val av styrelse och suppleanter 

Fyra av ledamöterna i styrelsen har slutat. Dan Lundberg sitter kvar som ordförande,  
Kerstin Christoffersson och Gun Magnusson sitter kvar som ledamöter. 
Mötet väljer  Kicki Danielsson, Tatjiana Bjarne, Eva-Britt Larsson och Karin Rapinoja 
Dalnäs, till ledamöter i styrelsen. 
Lennart Berggren och Josephine Massie. väljs till suppleanter. 

 
11. Val av revisor och revisorssuppleant. 

Lars Lager väljs till revisor. 
Anna Melander väljs till revisorssuppleant. 

 
12. Val av valberedning 

Erik Pettersson, Caroline Wandefors och Lena Cederholm väljs till valberedning. Varav Erik 
Pettersson är sammankallande. 

 
13. Proposition från styrelsen avseende tak till pergola.  

Styrelsen föreslår årsmötet att ta beslut om att ansöka om bygglov för ett tak till den 
nybyggda pergolan och att taket ska bekostas av föreningens eget kapital.  
Årsmötet beslutar att tillstyrka propositionen. 

 
14. Inkomna förslag och motioner 

Eva-Britt Larsson har kommit in med en motion till årsmötet om att införskaffa en 
gungställning till området.  
Årsmötet tillstyrker motionen. 

 
15. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2019 samt årsavgift för 2020. 



Erik Pettersson redogjorde för budgetförslaget för 2019, årsavgiften för 2020 föreslås vara 
samma som tidigare. 
Dan Lundberg redogjorde för verksamhetsplanen. Ett större underhållsarbete för året är 
dränering av gångar, diken och kanter. Mötet diskuterade tiderna för arbetsdagarna. 
Möjligheten att ha två olika starttider diskuterades.  
Mötet fastställer budgetförslaget inklusive årsavgiften 2020 och verksamhetsplanen. 

 
16. Information från styrelsen 

Dan Lundborg informerar om jordproverna som tagits på våra lotter. Sweco som tagit 
jordproverna ska ha möte med Fastighetskontoret i det närmaste. Styrelsen ska få besked 
efter det. 

 
17. Förslag till gemensamhetsfrämjande aktiviteter 

Inga förslag kommit in. 
 

18. Övriga frågor 
Dan Lundberg tar upp frågan om de som har två lotter ska ha dubbla arbetsdagar, alltså fyra 
i stället för två. Det blir då även diskussion om två personer från samma lott kan räknas som 
två arbetsdagar.  
Mötet beslutar att vi inte ska ha dubbla arbetsdagar för två lotter. 
Mötet beslutar även att två personer på samma arbetsdag inte får tillgodoräkna sig mer än en 
arbetsdag.  
Manina Lipowska tar upp frågan bevattningen under den torra sommaren. En del hade 
vattenspridare som stod på under de varma dagarna. Detta är slöseri med vatten då det mesta 
dunstar bort under dagtid. Det ska vattnas under tidiga morgnar eller kvällar. Och mer 
punktbevattning på det som är extra känsligt.  
Clas-Göran Sten tog upp styrelsens ”positiva puffar” som inte alltid upplevs positivt. 
Årsmötet diskuterade hur vi kan göra om vi behöver tillfällig hjälp med lotten. Ett förslag 
som kom upp var att vi kan sätta upp lappar på anslagstavlan om behov av hjälp. 
Det diskuterades också hur vi lättare kan kommunicera med styrelsen om vi inte hunnit med 
och hur styrelsen kan kommunicera med medlemmarna. 

 
19. Utlottning av presentkort.  

På mötet lottades presentkort till Blomsterlandet ut. Fem glada mötesdeltagare vann var sitt 
presentkort. 

 
20. Mötets avslutande.  

Mötesordförande Magnus Holmberg förklarar mötet avslutat. 
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