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Välkomstbrev 
 
Välkommen till Årsmöte tisdag 22 mars kl. 18.00 i ”Festsalen” Majornas 
Missionskyrka, 2:a vån, Chapmans Torg. 
 
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för aktivt deltagande under förra årets gemensamma 
arbetsdagar! För att sköta och underhålla vårt fina odlingsområde behöver vi alla hjälpas åt, var 
och en efter förmåga. 
 
Under 2021 har vi med gemensamma ansträngningar bl. a fortsatt dräneringen av mittgången, 
rivit gethägnet, lagt utf gräsrullar samt lagat staket, grindar och vattenposter. 
 
Styrelsen hoppas på fortsatt god uppslutning till de gemensamma arbetsdagarna 9 april, 11 juni, 
20 augusti och 8 oktober under 2022. Det kommer att vara två valfria inställelser varje 
arbetsdag. Planera redan nu för ditt deltagande och se till att pricka av dig för att få din 
obligatoriska närvaro vid minst två tillfällen registrerad. Detaljerad information kommer 
 3–4 veckor innan respektive datum. 
 
Medlemsavgiften för 2023 skall betalas senast 30 september. 
Information om inbetalning kommer efter sommaren per e-post (om du inte meddelat att du 
behöver informationen per brev), vilket underlättar administration och sänker föreningens utgifter. 
 
Har du förslag på hur vi kan öka gemenskapen mellan våra medlemmar, så hör gärna av dig till 
styrelsen eller ta med ditt förslag till årsmötet. 
 
På årsmötet skall ordförande, fem ledamöter och två-tre suppleanter väljas. Kom och gör din röst 
hörd och var med och påverka! 
Dessutom är det ett trevligt tillfälle att umgås, besluta om verksamhetsplan och budget och, inte 
minst, möjlighet att bli en av fem lyckliga vinnare av presentkort i en trädgårdsbutik. 
Vid utlottningen gäller en lott/odlingslott. 
Medodlare är givetvis också välkomna och har rätt att yttra sig, men inte att rösta. 
Föreningen bjuder på fika! 
 
På vår hemsida http://sjobergennorra.wordpress.com läggs aktuell information upp. 
Lösenord för medlemsinformation är maskrosboll (endast små bokstäver). 
 
 
Hjärtligt välkommen till årsmötet 2022! 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
Styrelsen 
  

http://sjobergennorra.wordpress.com/
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Förslag till dagordning årsmöte 
 
Tisdag den 22 mars 2022 kl 18.00, Festsalen 2:a vån, 
Majornas Missionskyrka, Chapmans Torg 
 
 
1. Mötets öppnande. 
 
2.   Val av ordförande på mötet. 
 
3.   Val av sekreterare på mötet. 
 
4.   Val av justerare tillika rösträknare på mötet. 
 
5.   Frågan om mötet blivit behörigt utlyst. 
 
6.   Fastställande av röstlängd och dagordning. 
 
7.   Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021. 
 
8.   Revisorns berättelse. 
 
9.   Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2021. 
 
10.  Val av styrelse och suppleanter. 
 
11.  Val av valberedning, tre personer, varav en sammankallande. 
 
12.  Styrelsens förslag till stadgeändring gällande medodlare, godkändes på 
       ordinarie årsmötet 2021 men bordlades på extra årsmötet 2021. 
 
13.  Motion om att dela medlemmarnas kontaktinformation, bordlades på ordinarie årsmötet 2021 
       och även på extra årsmötet 2021. 
 
14.  Inkomna förslag och motioner. 
 
15.  Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2022, samt medlemsavgift 
       för 2023. 
 
16.  Information från styrelsen. 
 
17.  Förslag till gemensamhetsfrämjande aktiviteter. 
 
18.  Övriga frågor. 
 
19.  Utlottning av presentkort. 
 
20.  Mötets avslutande. 
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Verksamhetsberättelse 2021 
 
Styrelse, revisorer och valberedning 
 
På grund av den rådande pandemin beslutade styrelsen om ett digitalt årsmöte i mars. Fram till 
dess bestod styrelsen av Tatiana Bjarne (ordförande och firmatecknare), Kicki Danielsson (kassör 
och firmatecknare), Evabritt Larsson, Kerstin Christoffersson, Gunn Magnusson Andersson, 
Mariana Soriano, Evelina Bylin samt suppleanterna Magnus Holmberg, Kim Weinehammar och  
Fredrik Kron. 
 
Styrelsen har sedan årsmötet i mars bestått av Tatiana Bjarne (ordförande och firmatecknare), 
Mariana Soriano (kassör och firmatecknare), Evabritt Larsson, Kerstin Christoffersson, Evelina 
Bylin, Gunn Magnusson Andersson och Helén Engström. 
Suppleanter har varit Carina Conticelli och Felix Heimerson. 
 
Helén Engström avgick från styrelsen i september och ersattes på styrelsemötet 21-10-27 av 
Carina Conticelli. 
 
Styrelsen har haft femton protokollförda möten under 2021 (varav ett digitalt), utöver årsmöte och 
extra årsmöte samt flera protokollförda besiktningar av odlingslotterna. 
Dessutom har, det av styrelsen godkända AU bestående av ordförande, vice ordförande och  
sekreterare, haft fem möten som dokumenterats genom minnesanteckningar. 
 
Då styrelsen lagt ett förslag till stadgeändring gällande medodlares status, vilket antogs på 
årsmötet, krävdes ett extra årsmöte för att slutgiltigt godkänna förslaget. På det extra årsmötet 
i augusti beslutades om att bordlägga frågan till nästa årsmöte. 
Till det extra årsmötet hade även en motion om att dela medlemmarnas kontaktinformation 
inkommit och även den bordlades till nästa årsmöte. 
 
Revisor har varit Lars Lager och revisorssuppleant Anna Melander. 
Valberedningen har fram till årsmötet i mars bestått av Lena Cederholm (sammankallande), Anna 
Kärrberg och Helén Engström. 
Valberedningen har efter årsmötet bestått av Lotti Ullén (sammankallande), Clas-Göran Sten och 
Barbro Jönsson. 
 
Arbetsgrupper 
 
Gräsklippningsgruppen, som under ledning av Gunn Magnusson Andersson, har utökats med fler 
medlemmar har lagt ner mycket arbete på att hålla föreningens stora gräsytor fina under hela 
säsongen. 
Gruppen som sköter rabatterna vid vår mötesplats Birgers Backe, har sett till att där är vackert och 
välkomnande. 
Dan Lundberg har lett en liten grupp som jobbat med att framgångsrikt bekämpa parkslide och 
parksallad. 
 
Besiktning och skötsel av odlingslotter 
 
Besiktningsgruppen har gjort två huvudbesiktningar och fyra ombesiktningar. Den första 
huvudbesiktningen i början av juni resulterade i åtta puffar, med uppmuntran om att åtgärda mindre 
brister. Fem lottinnehavare fick 30 dagar på sig att rensa sin lott. 
I slutet av augusti gjordes den andra huvudbesiktningen som resulterade i åtta puffar och en 30 
dagar, en lott blev uppsagd. 
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Uthyrning av odlingslotter 
 
Evabritt Larsson har under året hyrt ut elva lotter till nya odlare, varav några interna byten. 
Kösystemet, som infördes 2019, med ett maxantal på 40 st i kölistan har visat sig fungera bra. 
 
Föreningens hemsida 
 
Föreningens föråldrade hemsida går inte att uppdatera. Carina Conticelli, som ansvarar för 
hemsidan, har erbjudit sig att, försöka skapa en ny. 
 
Medlemsavgiften 
 
Medlemsavgiften var oförändrad sedan föregående år, d v s 9,5 kr/kvadratmeter. 
 
Aktiviteter under året 
 
Efter att i flera år förtjänstfullt haft hand om lottuthyrning, lett arbetsdagar samt även lagt ner 
mycket jobb på att ordna arbetsuppgifter till ”eftersläntrare" valde Dan Lundberg att i april avsäga 
sig dessa uppgifter. 
 
Med tanke på rådande restriktioner gällande antalet deltagare vid samlingar förlades arbetsdag 1 i  
april och arbetsdag 2 i juni över flera dagar och med två inställelser/dag. 
Rent arbetsmässigt fungerade det bra och de många valmöjligheterna visade sig uppskattas av 
medlemmarna. Men för styrelsens del innebar det väldigt mycket merarbete tidsmässigt, inte minst 
administrativt. 
De två sista arbetsdagarna genomfördes på vanligt sätt.  
Även om uppslutningen på arbetsdagarna var god, och valmöjligheterna på de två första 
arbetsdagarna var många, fanns det ändå 17 st eftersläntrare som efter sista arbetsdagen i 
oktober ännu inte gjort sitt åtagande att delta på två arbetsdagar.   
Styrelsen fick då lägga tid och kraft på att kontakta dessa 17 och försöka dela ut görbara 
arbetsuppgifter. 
 
Med gemensamma ansträngningar har vi fortsatt att dränera grusgångar, liat och trimmat 
allmänna ytor, rensat diken, jobbat med kompostfållorna, lagat vattenposter, bänkar och grindar, 
rensat runt fruktträd och bärbuskar, tagit bort gethägnet, lagt ut gräsrullar, målat, kört bort avfall 
till ÅVC, tagit ner ett plommonträd på en lott, kapat en stor ekgren m m. 
 
Studiecirklar m m 
 
Dan Lundberg har hållit i fyra studiecirklar som skett i samarbete med Studiefrämjandet och som 
genererat verksamhetsstöd till föreningen. Två svampkurser, en nybörjarkurs i odling och en 
kurs i bekämpande av parkslide och parksallad. 
Utöver detta har han även hållit i info om råttor och råttspårning samt tagit emot besök av 
journalister från GP och Hallå Majorna. 
 
Ny bajamaja 
 
Tidigt i våras fick föreningen, tack vare Dan Lundberg och Lars Brikell på Fastighetskontoret, 
gratis ta emot en fin bajamaja, som tidigare stått på ett nu nerlagt odlingsområde. Tidigare år har 
föreningen hyrt en bajamaja. 
Det tillkommer dock en kostnad för bygglov men den kostnaden kommer att vara intjänad på 
något år. 
Bajamajan skrapades och målades sedan på nytt med falu rödfärg under första arbetsdagen. 
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Inköp 
 
Under året har styrelsen köpt in: 
Grus till dränering, gräsrullar, ny skylt till lott 143, en handgräsklippare, en kantsax, två skottkärror, 
två grepar, två presenningar, en bensindriven trimmer, färg och penslar samt tre spadar. 
 
Jordprover och Swecos åtgärdsförslag 
 
I januari hörde vi talas om en ev ny rapport om jordprover i Sjöbergen. Info från Fastighetskontoret 
var fortsatt svår att få. Den 3/2 begärde vi själva ut diarieförda offentliga handlingar och fick då ny 
info om vad som skett under hösten 2020. Dessa visade bl a Miljöförvaltningens beslut om att 
förelägga Fastighetskontoret att redovisa möjliga avhjälpandeåtgärder utifrån markundersökningen 
från 2019, som gjordes av Sweco. 
 
Kontakt togs med Fastighetskontoret om att vi önskade bli involverade och informerade i 
processen, utan konkret svar från dem. I väntan på information beslutade styrelsen om att själva 
göra mätningar på halt av föroreningar i vår gemensamma kompost. Anmälan om detta gjordes till 
Miljöförvaltningen enligt Miljöbalken §11 den 4/3. Vi upprepade i samma mejl våra frågor och 
önskan om information. 
I väntan på svar därifrån informerades medlemmarna om provtagningen och resultatet i ett 
månadsbrev den 11/4. 
 
Representanter från Sweco påträffades av en slump av Dan på området den 8/6 och vi förstod 
att genomgripande åtgärder diskuterades. Frågor ställdes igen till Fastighetskontoret och 
Miljöförvaltningen. 
Svar från Miljöförvaltningen om komposten kom den18/6, efter påstötning av oss. Det första mejlet 
hade kommit på avvägar. Svaret var att utifrån provresultaten på komposten bör vi inte använda 
kompostjorden till odlingarna i väntan på att åtgärdsutredningen blir klar. 
 
Vi fick också information om att Fastighetskontoret uppdragit åt Sweco att ta fram en 
åtgärdsutredning. Den väntades vara klar i början av sommaren. 
Komposten stängdes, skyltar sattes upp och info till medlemmarna gick ut i slutet av juni. 
 
Efter semestern ställde vi frågor om Swecos åtgärdsförslag och i september fick vi veta att den 
skulle komma inom kort. 
Den 29/11 fick vi slutligen ta del av åtgärdsförslaget daterat 28/9. Många mejl med frågor 
skickades utifrån det och till slut fick vi den 20/12 ett bra och klargörande möte i Sjöbergen med 
representanter för både Miljöförvaltningen och Fastighetskontoret. 
 
Slåtterängsprojektet  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Projektet, som sker i samarbete med övriga föreningar i Sjöbergen och med syfte att gynna 
biologisk mångfald, har fortgått under året.  
 
 Blomsterängsprojektet 
 
 Anders Ridderström har, på ängen till vänster om vår grusparkeringen, startat ett projekt för att 
 skapa en blomsteräng. 
 Alla föreningar i Sjöbergen lämnade ekonomiskt bistånd för inköp av pluggplantor av     
 Ängsblommor, Sjöbergen Norra bidrog med 500 kr. 
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Yogafestivalen och Sjöbergens Dag 
 
Yogafestivalen som brukar hållas i juni och Sjöbergens Dag som brukar hållas sista lördagen i 
augusti blev båda inställda, precis som under 2020. 
 
Facebookgrupp 
 
Helén Engström och Jonatan Heijmans har administrerat den slutna Facebookgrupp, som 
startades 2020 och som endast är till för Sjöbergen Norras medlemmar och registrerade 
medodlare. 
 
Medlemmar som gått bort 
 
Peter Örtwall, Gun Lindmark samt makarna Alexanderi och Gunilla Prohorov lämnade oss under  
2021. 
Alexanderi och Gunilla hade varit med sedan odlingsområdet anlades i slutet av 1970-talet 
och Gunilla kunde berätta många dråpliga historier som utspelats under årens gång. 
 
Styrelsen har under året: 
 
Planerat ett stort antal arbetsinsatser samt lett arbetet vid de gemensamma arbetsdagarna. 
Inhandlat nya verktyg och nödvändigt material. 
Administrerat ett stort antal skriftliga sk puffar och skriftliga påpekanden efter genomförda 
besiktningar. 
Haft dialog med Djurgårdarna och Södra i gemensamma frågor. 
Skickat in bygglovsansökan för bajamajan till Stadsbyggnadskontoret. 
Haft omfattande mejlkontakt och ett fysiskt möte i Sjöbergen med representanter från 
Miljöförvaltningen och Fastighetskontoret med anledning av Swecos åtgärdsförslag. 
 
//Styrelsen 
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Redogörelse för räkenskapsåret 2021 
 
Undertecknad kassör, utsedd vid föreningens årsmöte 2021, lämnar följande kommentarer och 
förtydligande för räkenskapsåret 2021.  
 
Föreningens ekonomi är fortsatt mycket god.  
 
Huvuddelen av alla medlemsavgifter har kommit in i god tid. 
 

• På samma sätt som pandemin förändrade vårt verksamhetsår 2020 så påverkades 
verksamhetsåret 2021, vilket har inneburit vissa ”besparingar” för föreningen. Exempelvis 
kunde inte ordinarie årsmöte hållas som vanligt (med därtill trevlig fika i Guns regi). Inte 
heller de trivsamma grillstunderna i samband med årets fyra olika arbetsdagar. 
 

• Fastighetsarrende; 12 414 kr och vattenkostnad 4 675 kr uppgår till ungefär detsamma som 
föregående år. Däremot har vi sänkt våra kostnader rejält när det kommer till vår Baja-
maja. I år har vi övertagit en permanent Baja-maja som stått på ett annat odlingsområde i 
Göteborg. Vi har därmed sänkt kostnaderna till endast 1028 kr för året som gått. 

 
• Att föreningen kunnat fortsätta med digitala utskick av information av olika slag har hållit 

kostnaderna nere. (Endast fyra personer saknar i dagsläget e-postadress och behöver få 
viktiga meddelanden per ”vanlig” post). 

 
• Styrelsen tillika dess arbetsutskott har under 2021 haft möten i hyrd lokal (Fixoteket 

Majornas hållbarhetscentral) till en kostnad av 3 300 kr. Denna kostnad har vi dock kunnat 
undvika det senaste halvåret efter att vi kunnat träffas i en lokal på Slottskoggsgatan 55 
som är kostnadsfri för oss. 
 

• Kända depositioner för nycklar till redskapscontainern bokfördes för 2200 kr. 
 

 
Göteborg den 16 Mars 2022 
Mariana Soriano 
Kassör - Sjöbergen Norra Odlarförening 
  



Balansrapport
SJÖBERGEN NORRA ODLARFÖRENING
8551011243
Räkenskapsår: 2021-01-01 till 2021-12-31 Utskriven: 2022-03-16
Period: 2021-01-01 till 2021-12-31 Senaste ver. nr.: A5, V203

Ingående balans Period Utgående balans

Tillgångar
Anläggningstillgångar
1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 0,00 0,00 0,00
1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra
tekniska anläggningar

0,00 0,00 0,00

1220 Inventarier och verktyg 37 772,00 0,00 37 772,00
1221 Inventarier 40 680,00 0,00 40 680,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg -61 122,00 -8 000,00 -69 122,00

Summa Anläggningstillgångar 17 330,00 -8 000,00 9 330,00

Omsättningstillgångar
1700 Förutbet kostn/upplupna int 24,00 0,00 24,00
1901 Nycklar 2 000,00 2 200,00 4 200,00
1911 Huvudkassa 0,00 0,00 0,00
1920 PlusGiro 68 122,92 18 479,70 86 602,62
1930 Företagskonto / affärskonto 32 757,27 0,00 32 757,27
1980 Valutakonton 0,00 0,00 0,00

Summa Omsättningstillgångar 102 904,19 20 679,70 123 583,89

Summa tillgångar 120 234,19 12 679,70 132 913,89

Eget kapital och skulder
Eget kapital
-0001 Beräknat resultat 0,00 0,00 0,00
2069 Årets resultat 5 709,20 6 798,50 12 507,70
2091 Balanserad vinst eller förlust 53 479,99 5 709,20 59 189,19

Summa Eget kapital 59 189,19 12 507,70 71 696,89

Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder 0,00 4 675,00 4 675,00
2911 Löneskulder 0,00 0,00 0,00
2913 Nyckeldepositioner 2 600,00 0,00 2 600,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter 58 445,00 -4 503,00 53 942,00

Summa Kortfristiga skulder 61 045,00 172,00 61 217,00

Summa eget kapital och skulder 120 234,19 12 679,70 132 913,89



Resultatrapport
SJÖBERGEN NORRA ODLARFÖRENING
8551011243
Räkenskapsår: 2021-01-01 till 2021-12-31 Utskriven: 2022-03-16
Period: 2021-01-01 till 2021-12-31 Senaste ver. nr.: A5, V203

Period

Rörelsens intäkter
Övriga rörelseintäkter
3890 Medlemsavgifter 60 194,00

60 194,00

Summa rörelsens intäkter 60 194,00

Rörelsens kostnader
Lokalkostnader
5010 Lokalhyra 3 300,00
5101 Latrinkostnad 1 028,00
5110 Tomträttsavgäld/arrende 12 414,00
5140 Vatten och avlopp 4 675,00
5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar 488,75
5220 Hyra av inventarier och verktyg 209,00
5410 Förbrukningsinventarier 9 508,00
5460 Förbrukningsmaterial 4 617,25

36 240,00

Administrationskostnader
6250 Postbefordran 1,00
6570 Bankkostnader 1 445,30
6993 Lämnade bidrag och gåvor 2 000,00

3 446,30

Avskrivningar
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier 8 000,00

8 000,00

Summa rörelsens kostnader -47 686,30

Rörelsens resultat



Summa rörelsens resultat 12 507,70

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella poster 12 507,70

Beräknat resultat
Skatter och årets resultat
8990 Resultat 12 507,70

12 507,70

Beräknat resultat 0,00
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Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021 
 
Undertecknad revisor utsedd vid föreningens årsmöte 2021, 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 2022-03-16 
Lars Lager 
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Valberedningens förslag  
 
Förslag till styrelse 2022       
 
Ordförande Felix Heimerson (lott 110)  Nyval 2 år 
Kassör Mariana Soriano (lott 12)  1 år kvar  
Ledamot Tatiana Bjarne (lott 65)  Nyval 2 år 
Ledamot Kerstin Christoffersson (lott 111)  Omval 2 år 
Ledamot Gunn Magnusson Andersson (lott 83)  Omval 2 år 
Ledamot Carina Conticelli (lott 16)  Nyval 2 år 
Ledamot Linda Hagberg (lott 128)  Nyval 2 år 
 
 
 
Förslag till styrelsesuppleanter 2022 
 
Anna Kärrberg (lott 97)       Nyval 1 år 
Ingela Tellander (lott 130)       Nyval 1 år 
 
 
 
Förslag till revisor 2022 
 
Lars Lager (medodlare lott 81)      Omval 1 år 
    
       
 
Förslag till revisorssuppleant 2022 
 
Anna Melander (lott 101)       Omval 1 år 
 
 
 
 
Sjöbergen norra odlarförening 
Valberedningen Göteborg 2022-03-02 
 
Lotti Ullén ( lott 44+45 ), Bodil Jönsson ( lott 36 ), Clas-Göran Sten ( lott 94 ). 
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Kvarstående proposition från styrelsen från 2021 
 
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 
 
Denna proposition var uppe på det digitala årsmötet 2021, och föreningens medlemmar röstade då 
ja. För en stadgeändring behövs röstning på två på varandra följande årsmöten, och vid det extra 
årsmötet i augusti 2021 var frågan uppe igen, och kunde då diskuteras bättre. Många olika 
synpunkter kom fram, och beslutades då att lämna tillbaka frågan till styrelsen för att behandlas 
inför nästa ordinarie styrelsemöte. 
 
Styrelsens yttrande inför denna omröstning: 
Ett starkt argument emot detta förslag som kom fram på diskussionen i augusti är att det skulle 
möjliggöra att personer som inte är medlemmar i föreningen skulle ingå i dess styrelse, då endast 
den som har nyttjanderättsavtal kan vara medlem. Detta skulle vara emot våra stadgar. 
Hela medlodlarfrågan är så komplex, och behöver utvärderas innnan den permanentas med 
ytterligare en stadgeändring. 
Styrelsen backar alltså på detta förslag, och förordar att föreningen röstar nej. 
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Kvarstående motion från medlem från 2021 
 
Från årsmötet 2021 står nedan motion kvar, som bordlades till extra årsmötet i Sjöbergen i 28/8 
2021. Den diskuterades där, men bordlades igen för att tittas på vidare av styrelsen. 
 
 – 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" 
 
 - Styrelsens yttrande:  
Efter att ha granskat frågan mer avstyrker styrelsen den med följande argument: 
Styrelsen ser ett problem i att ta in medgivanden, handha och till medlemmarna förmedla en lista 
där olika nivåer av medgivanden finns. Några medlemmar kan vara bekväma med att lämna ut alla 
uppgifter, andra inte alls. Nyttan med en sådan eventuellt ofullständig lista ser vi inte är i proportion 
till arbetet för styrelsen. 
 
Även med bara en nivå på vilka uppgifter som delas blir det här en lista som måste uppdateras, 
administreras enligt GDPR, och delges medlemmarna vartefter nya odlare och medlemmar 
kommer in i föreningen, vilket också blir ett extra löpande arbete. 
Vi ser det också svårt att hitta en digital plattform där vi kan tillhandahålla och dela en 
medlemslista på ett säkert sätt enligt GDPR. Vi ser det heller inte som ett alternativ att 
tillhandahålla en utskriven version av medlemslistan. 
 
För utförligare argument, se bilaga. 
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Bilaga - Styrelsens yttrande över motion om medlemslistor 
 
Vi måste som förening följa dataskyddsreglerna vid insamling och behandling av personuppgifter. 
Reglerna grundar sig i de mänskliga rättigheterna där vi som förening behöver ha respekt för våra 
medlemmars privat- och familjeliv och särskilt till våra medlemmars skydd av deras 
personuppgifter. 
 
Vi behöver ha en rättslig grund för att samla in och behandla personuppgifter. Vi får endast samla 
in personuppgifter för specifika, särskilt angiva och berättigade ändamål. Ändamålen måste vara 
specifika och konkreta, inte luddiga eller otydliga. 
 
Här ser styrelsen det svårt att hitta ett konkret och specifikt ändamål för att ha en medlemslista 
som är tillgänglig för alla medlemmar, där vi kan skydda alla medlemmars rätt till privat- och 
familjeliv.  
 
Vi behöver dessutom kontinuerligt se till att personuppgifterna är riktiga, radera personuppgifter 
när de inte längre behövs och skydda personuppgifterna så att inte obehöriga får tillgång till dem 
och att de inte förloras eller förstörs. Alla medlemmar har också rätt till information för hur deras 
personuppgifter används, de har rätt till tillgång till de personuppgifter som samlats in och 
behandlas. Som medlem har man rätt till rättelse av sina personuppgifter, rätt till radering av 
personuppgifter samt rätt till begränsning av behandling av personuppgifterna. Man har också rätt 
till att göra invändningar till behandling av de personuppgifter som har samlats in. 
 
Vi ser det svårt att hitta en plattform där vi kan tillhandahålla en medlemslista på ett säkert sätt. Det 
finns en risk för alla digitala plattformar att bli hackade. Som liten ideell förening har vi varken 
ekonomiska- eller personresurser alla tillhandahålla vid en eventuell attack mot de digitala 
plattformar som vi använder oss av. Vi ser det heller inte som ett alternativ att tillhandahålla en 
utskriven version av medlemslistan. 
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Motion från medlemmar till Sjöbergen Norra odlingsförenings 
årsmöte 2022 
 
Det har under verksamhetsåret kommit in en motion från våra medlemmar: 
 
Motion 1: 
 
NYA INVASIVA/PÅ VÄG MOT ATT BLI INVASIVA VÄXTER PÅ VÅRT OMRÅDE - SOM VI 
BEHÖVER TA BORT! 
 
Som säkert alla i föreningen vet har vi i ett antal år kämpat för att bli av med en del invasiva växter 
från vårt fina odlingsområde. 
– Detta till största delen tack vare vår f d ordförande, Dan Lundberg, som bidragit med sin kunskap 
och enträget arbete och under det senaste året med hjälp av en liten grupp engagerade 
medlemmar. 
 
Det har hittills handlat om SKUNKLILJA (borta nu!), JÄTTEBALSAMIN (borta!), VRESROS (borta!) 
PARKSLIDE (snart borta, förhoppningsvis!) och PARKSALLAT (under hyfsad kontroll, mer arbete 
återstår troligen). De alla är växter som faktiskt hotar vår hela biotop, dvs vår inhemska flora, 
insekter, och till och med våra grönsaksodlingar! 
 
Dessvärre har det nu på området noterats ytterligare växter som är betecknade som invasiva - 
eller på väg att bli invasiva - på olika vis. 
 
Det gäller KANADENSISKT GULLRIS (som växer på många av våra lotter) HÖSTGULLRIS(också 
rätt vanlig hos oss) liksom VANLIG LUPIN och BLEKBALSAMIN. Dessutom SIDENÖRT. 
 
Höstgullriset står ännu inte på EU:s förteckning över invasiva växter, men finns med på den lista 
som Sverige inom närmaste tiden troligen kommer att förbjuda. Redan nu är växten redan 
förbjuden i både Norge och Danmark. 
 
Lupinen är bekräftad invasiv i Sverige och måste bekämpas. Mitt förslag är att vi, på detta årsmöte, 
beslutar att alla som har det Kanadensiska Gullriset/Höstgullriset liksom Lupinen på sin lott 
uppmanas att rensa bort dessa under kommande odlingssäsong. 
  
Upptäcker någon sidenört på området så måste den genast tas bort, den är snabbväxande, giftig 
och har förmågan att förändra hela ekosystem (enl Naturvårdsverket) 
 
Jättebalsamin är ”ovän” med Blekbalsalamin (de växer inte tillsammans/på samma område - 
försvinner den ena kommer dock den andra gärna), men dessvärre har den senare börjat dyka upp 
längs efter stängslen mot ”djurgårdarna” (uppe på ”pergolaområdet) o denna måste stoppas! Den 
är ännu inte listad som invasiv, men stark varning är utfärdad för ett kommande förbud. Just denna 
rensning kan vara en bra uppgift för någon/några på en kommande arbetsdag. 
 
För den som vill läsa på mer (och kanske se bilder på växterna) - se: www.naturvårdsverket.se,  
www.slu.se, www.naturskyddsforeningen.se samt for.se (fritidsodlarnas riksförbund) 
 
Gbg 2022-02-15 
Evabritt Larsson, lott 34 och 35 
 
 
Yttrande från styrelsen till motionen: 
 
- Styrelsen bifaller.  

http://www.naturv%C3%A5rdsverket.se/
http://www.slu.se/
http://www.naturskyddsforeningen.se/
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Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022 
 
Arbetsdagar 
Enligt nyttjanderättsavtalet skall varje lottinnehavare delta 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 delta och 
bidra efter förmåga. 
Om du inte deltagit på två arbetsdagar har du brutit mot nyttjanderättsavtalet och då kommer 
styrelsen att besluta om uteslutning. 
 
OBS! i år har styrelsen ingen möjlighet att ställa upp och ordna arbetsuppgifter på annan tid än de 
planerade arbetsdagarna, annat än i väldigt speciella och ömmande fall! 
 
Arbetsdag 1 är planerad till lördag 9 april 
Arbetsdag 2 är planerad till lördag 11 juni  
Arbetsdag 3 är planerad till lördag 20 augusti  
Arbetsdag 4 är planerad till lördag 8 oktober  
 
 
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. 
Dikena skall rensas. 
 
 
Mer omfattande underhåll  
Eventuellt fortsatt dränering av mittgången. 
  
 
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. 
 
 
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. 
 
 
Yogafestivalen och Sjöbergens Dag 
Yogafestivalen hålls lördagen innan midsommar, vilket i år innebär 18 juni. 
Om festivalen blir av är föreningen beredd att hjälpa till. 
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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 delta, 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 en 
studiecirkel på temat Odling för nybörjare. Även medlemmar från Södra Odlarföreningen och 
Djurgårdarna är välkomna att delta. 
Han planerar även att genomföra en gökotta och en höst/svampvandring. 
 
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, sjobergennorra@outlook.com med tankar och 
förslag på hur vi tillsammans kan öka medlemmarnas engagemang i gemensamma aktiviteter. 
 
 
Medlemsavgiften 
Medlemsavgiften för 2023 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 
  

mailto:sjobergennorra@outlook.com
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Förslag till budget 2022 
   

  INTÄKTER KOSTNADER 

Medlemsavgifter 58 816   

  58816   

      

Fastighetsarrende    12 414 

Baja-maja   1 000 

Vatten   7 000 

Styrelskostnader: förtäring   500 

Arbetsdagar + förtäring   3 000 

Årsmöte: lokal, förtäring och presentkort   1 500 

Fruktlund underhåll   500 

Dränering gångar   1 000 

Service maskiner   1 500 

Bensin   1 500 

Bankavgifter   1 500 

Sjöbergens dag   1 000 

Porto utskick   150 

Förbrukningsmaterial/oförutsedda kostnader   2 000 

Övrigt (ex gåvor)   1 000 

TOTALT  58 816 35 564 
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