
Protokoll för Sjöbergen Norra Odlarförenings årsmöte 2020 

Onsdag 3 juni 2020 kl. 18.00 på Slottskogsteatern 
 

1. Mötets öppnande. 

Tatiana Bjarne öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

2. Val av ordförande på mötet. 

Kim Weinehammar väljs till ordförande 

3. Val av sekreterare på mötet. 

Magnus Holmberg väljs till sekreterare 

4. Val av justerare och rösträknare på mötet. 

Ann-Britt McLean väljs till rösträknare  

Ann-Britt McLean och Kristina Ward väljs till justerare 

5. Frågan om mötet blivit behörigt utlyst. 

Mötesdeltagarna anser att mötet blivit behörigt utlyst. 

6. Fastställande av röstlängd och dagordning. 

Deltagarlista tas upp och fastställs som röstlängd. 25 deltagare.  

Punkt 16, information från styrelsen, på utskickad dagordning flyttas till punkt 14.  

En punkt har lagts till om styrelsens medlemsantal (punkt 10).   

Dagordningen fastställs. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019. 

Verksamhetsberättelsen redogörs för av Tatiana Bjarne. Verksamhetsberättelsen läggs till 

handlingarna. 

8. Revisorns berättelse. 

Lars Lager redogör för revisorsberättelsen. Revisorsberättelsen läggs till handlingarna. 

9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2019. 

Årsmötet beslutar att styrelsen ges ansvarsfrihet för 2019. 

10. Förslag till stadgeändring om styrelsens medlemsantal. 

Nuvarande stadgar säger att styrelsen ska ha fem ledamöter. Enligt förslaget till styrelse för 

2020 ska styrelsen bestå av 7 personer. Styrelsen föreslår att lydelsen i stadgarna ändras till 

”minst fem personer”. Beslutet behöver tas på två årsmöten i följd varför arbetsdagen 22 

augusti görs till ett extra årsmöte då ett nytt beslut kan tas. Årsmötet godkänner styrelsens 

förslag på detta möte.  

11. Val av styrelse och suppleanter. 

Valberedningens förslag till styrelse och suppleanter för 2020 redogörs för av Erik 

Pettersson: 

Ordförande Tatiana Bjarne (lott 65 B) - nyval 2 år 

Kassör Kicki Danielsson  (lott 31, 32) - 1 år kvar 

Ledamot Mariana Sorano (lott 12) - nyval 2 år 



Ledamot Kerstin Christoffersson (lott 111) - nyval 2 år 

Ledamot Evelina Bylin (lott 7) - nyval 2 år 

Ledamot Gunn Magnusson (lott 83) - nyval 2 år 

Ledamot Eva-Britt Larsson (lott 34, 35) - 1 år kvar 

Suppleant Kim Weinehammar (lott 134) - nyval 1 år 

Suppleant Magnus Holmberg (lott 49) - nyval 1 år 

Fredrik Kron (lott 118) - nyval 1 år 

Årsmötet väljer Tatiana Bjarne, Mariana Sorano, Kerstin Christoffersson, Evelina Bylin, Gunn 

Magnusson, Kim Weinehammar, Magnus Holmberg och Fredrik Kron till ordförande, 

styrelseledamöter och suppleanter. 

12. Val av revisor och revisorssuppleant. 

Valberedningen föreslår Lars Lager (lott 81) till revisor - omval 1 år 

Årsmötet föreslår Anna Melander till suppleant – nyval 1 år. 

Årsmötet väljer Lars Lager till revisor och Anna Melander till revisorssuppleant. 

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

Helen Engström (lott 38) väljs av årsmötet till valberedningen. 

Beslut om de två vakanta platserna till valberedningen och sammankallande tas på det 

extrainsatta årsmötet 22 augusti. 

Förslag: Josephine Massie, Dan Lundberg, Lena Cederholm 

14. Information från styrelsen. 

Erik Pettersson redogör för rapporten om markföroreningar och senare åtgärder. 

Fastighetskontoret har träffat styrelsen för att diskutera åtgärder för att minska 

markföroreningar. Styrelsen ska ta fram ett underlag för att medlemmarna i föreningen ska 

kunna göra städning på de egna lotterna. Medlemmarna ska också meddela styrelsen om de 

har kraftigt förhöjda föroreningsmängder (exempel glas, skrot, skärvor, slagg) på sina lotter. 

Informationen kommer ut på mejl och hemsida när styrelsen sammanställt underlaget.  

Tatiana Bjarne informerar om ett ändrat angreppssätt mot parkslide. Ett område ska 

bekämpas med gräsklippare istället för grävning. Gräsklippargruppen tycker att de inte kan 

ta detta arbete med nuvarande antal medlemmar igruppen. Organisationen av klippning av 

parkslide tas upp på nästa arbetsdag och beslut på nästa styrelsemöte. 

Tatiana Bjarne informerar om hantering av Bokashi: den ska inte grävas ner på lotterna 

innan den blivit jord. Information kommer ut från styrelsen om hur Bokashi ska användas i 

odlarföreningen. 

15. Styrelsens förslag till stadgeändring gällande medodlare. 

Årsmötet godkänner styrelsens förslag på detta möte och att det tas ett nytt beslut på det 

extrainsatta årsmötet 22 augusti. 

16. Inkomna förslag och motioner. 

Mikroplaster och plast i odling: Tatiana Bjarne redogör för styrelsens proposition om 

rekommendationer för mikroplaster och plast i odling. Fråga om var en får tag på UV-tålig 

plast ställs till årsmötet. Information på hemsida och runt komposter kommer sättas upp. 

Propositionen godkänns av årsmötet. 



Bekämpning av vresros: Eva Britt Larsson redogör för styrelsens proposition om bekämpning 

av vresros. Styrelsen föreslår att vresrosen gemensamt bekämpas och beslutar om förbud 

mot nyplantering. Förslag från årsmötet att vresrosorna märks ut. Förslag från årsmötet att 

lägga till pestskråp till bekämpning. Propositionen godkänns av årsmötet. 

Motion från Jim Hellberg om önskan att få ha växthus på odlingslotterna: Eva Britt Larsson 

redogör för motionen och styrelsens yttrande över motionen. Styrelsen har beslutat att 

avstyrka motionen. Grunderna till beslutet finns att läsa i årsmöteshandlingarna. 

Förtydligande: beslutet gäller permanenta bygglovspliktiga växthus. Styrelsen ska förtydliga 

vilka typer av tillfälliga växthus som är godkända. Årsmötet anser att motionen är besvarad. 

17. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2020, samt medlemsavgift 2021. 

Lars Lager redogör för förslag till budget 2020.  

Eva Britt Larsson redogör för verksamhetsplan för 2020 och medlemsavgift för 2021. 

Årsmötet fastställer budget och verksamhetsplan för 2020, samt medlemsavgift för 2021. 

18. Förslag till gemensamhetsfrämjande aktiviteter. 

Förslag att byta plantor inom föreningen. 

Bygge av bagarstuga ihop med Södra Sjöbergens odlingsförening. 

Förslag kan mejlas till styrelsen och lyftas till nästa årsmöte. 

Inga beslut tas av årsmötet om gemensamhetsfrämjande aktiviteter 2020 med hänsyn till 

Coronasituationen. 

19. Övriga frågor. 

Tatiana Bjarne tackar de avgående medlemmarna i den gamla styrelsen och föreslår en 

avtackning på arbetsdagen 22 augusti. 

Arbetsdagen 6 juni kan ställas in vid kraftigt regn. Ett meddelande skickas ut på fredag 5 juni 

om prognosen visar på kraftigt regn. 

20. Utlottning av presentkort. 

Lyckliga vinnare: Nr 3 Eva Britt Larsson, Nr 16 Anna Melander, Nr 14 Rickard Brunsell, Nr 21 

Mariana Soriano, Nr 13 Lisa Waadeland 

21. Mötets avslutande. 

Årsmötesordföranden Kim Weinehammar förklarar mötet avslutat. 

Mötessekreterare   Mötesordförande 

 

 

Magnus Holmberg   Kim Weinehammar 

 

 

Justerare Ann-Britt McLean  Justerare Kristina Ward 

Bilaga: Närvarolista tillika röstlängd. 



 

 

  



Närvarolista Årsmöte Sjöbergen Norra Odlarförening  2020 - 06 -03 
 
Evelina Bylin  lott 7 
Kristina Ward   lott 9 
Carina Conticelli   lott 16 
Charlotta Seeberg   lott 17 
Ann-Britt McLean   lott 33 
Evabritt Larsson   lott 34+35 
Bodil Jönsson   lott 36 
Lotti Perned   lott 44+45 
Erik Pettersson   lott 47 
Helen Engström   lott 38 
Magnus Holmberg   lott 49 
Tatiana Bjarne    lott 65B 
Barbro Ryberg   lott 79 
Lars Lager   lott 81 
Gunn Magnusson Andersson   lott 83 
Lisa Waadland   lott 84+96 
Clas-Göran Sten   lott 94 
Lennart Berggren   lott 98 
Anna Melander   lott 101 
Richard Branzell   lott 107 
Kerstin Christoffersson   lott 111 
Fredrik Kron   lott 118 
Kim Weinehammar   lott 134 
Mariana Soriano   lott 12 
Anna Kärrberg   lott 143A 

 


