
Sjöbergen Norra Odlarförening 
 
Protokoll för årsmötet 20150318 
 

1. Mötets öppnande. 
Per Törnvall öppnar mötet och önskar alla välkomna.  

 
2. Val av ordförande till mötet: 

Till ordförande för mötet väljs Claus Christensen. 
 

3. Val av mötessekreterare: 
Till mötessekreterare väljs Lena Cederholm. 

    
4. Val av justeringsman och rösträknare: 

Till justeringsmän och rösträknare väljs Lennart Berggren och  
Dan Lundberg 

 
5. Frågan om mötet blivit behörigt utlyst: 

Mötesdeltagarna anser att mötet blivit behörigt utlyst. 
      

6. Fastställande av röstlängd och dagordning: 
Deltagarlista på årsmötet skickas runt, röstlängd och dagordning fastställs.  

 
7. Kontaktgruppens verksamhetsberättelse:  

Per Törnvall redogör för kontaktgruppens verksamhetsberättelse och mötet lägger den 
till handlingarna.  

 
8. Revisorns berättelse 

Revisor Lars Lager redogör för revisorsberättelsen och tillstyrker att föreningens 
medlemmar fastställer balansräkning och resultaträkning.  
Vidare föreslås att föreningens medlemmar beviljar kontaktgruppen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2014.  
Mötet lägger revisorns berättelse till handlingarna.  
 

9. Frågan om kontaktgruppens ansvarsfrihet. 
Mötet beviljar kontaktgruppen ansvarsfrihet. 

 
10. Fastställande av budget och verksamhetsplan.  

Marianne Robinson Hjelm redogör för förslag till budget för 2015.  
Arrendeavgiften kommer inte att höjas under året, däremot kommer arrendeavtalet 
med Göteborgs stad att omförhandlas under hösten, så det kommer troligen att bli en 
höjning under 2016.  
Enligt budget föreslås avgiften ligga kvar på samma nivå.  
Per Törnvall redogör för förslag till verksamhetsplan för 2015. 
Bland annat har kontaktgruppen för avsikt att köpa in och placera ut nya skyltar till 
lotterna, så att det blir ett gemensamt skyltsystem. Kontaktgruppen vill också se över 
arbetsformerna för den gemensamma skötseln med arbetsgrupperna, för om möjligt få 
fler medlemmar aktiva.  
Kontaktgruppen tar gärna emot förslag och idéer.  



 
Mötet fastställer budget och verksamhetsplan.  
 

11. Val av fem personer till ordinarie för kontaktgruppen. 
Lennart Berggren redogör för valberedningens förslag till kontaktgrupp. Per Törnvall 
som suttit i kontaktgruppen, vill avsäga sig det uppdraget, men kan tänka sig att 
fortsätta som suppleant. Valberedningen föreslår att mötet väljer Cecilia Kvist, Gunn 
Magnusson Andersson, Leena Odebo, Krister Lindell och Marianne Robinson Hjelm 
till ordinarie i kontaktgruppen. 
Mötet väljer dessa till kontaktgrupp.  

 
12. Val av två suppleanter till kontaktgruppen. 

Valberedningen förslår Anita Christensen och Per Törnvall som suppleanter till 
kontaktgruppen.  
Mötet väljer dessa som suppleanter till kontaktgruppen.  

 
13. Val av revisor och revisorssuppleant. 

Valberedningen föreslår Lars Lager till revisor och Kajsa Mannerkorpi till 
revisorssuppleant.  
Mötet väljer Lars Lager till revisor och Kajsa Mannerkorpi som revisorssuppleant.  

        
14. Val av ansvarig för uthyrning av odlingslotter.  

Lotti Perned erbjuder sig på mötet att vara ansvarig för uthyrning av lotterna.  
Mötet väljer Lotti Perned som ansvarig för uthyrning av odlingslotter. 
 

15. Val av valberedning.  
Kontaktgruppen förslår att vi väljer Lennart Berggren, Eva Holmér och Lena 
Cederholm som valberedning.  
Mötet väljer dessa till valberedning.  

 
16. Stadgeändring – förslag till ändrat räkenskapsår.  

Förändringar i föreningens stadgar kräver beslut om detta vid två på varandra följande 
årsmöten, varav minst det ena ska vara ordinarie årsmöte.  
 

      Kontaktgruppen föreslår årsmötet att godkänna förslag till stadgeändring i §§ 8 och 10  
      enligt nedan  
      

Nuvarande lydelse: 
§ 8  Föreningens verksamhetsår (räkenskapsår) omfattar tiden 1 september -31 
augusti. 
 
Förslag på ny lydelse: 
§8  Föreningens verksamhetsår (räkenskapsår) omfattar tiden 1 januari – 31 december. 
 
Nuvarande lydelse: 
§10  Medlem är skyldig att erlägga årsavgift för räkenskapsåret 1/9-31/8 senast den 30 
september.  
 
Förslag på ny lydelse:  



§10  Medlem är skyldig att erlägga årsavgift senast 30 september för kommande 
räkenskapsår 1 januari – 31 december.  
 
Mötet fattar beslut om att ändra stadgarna enligt ovan.  
 

17. Inkomna förslag och motioner.  
Det har inte kommit in några förslag eller motioner till mötet.  

 
18. Övriga frågor.  

Under punkten övriga frågor kom följande upp 
• Vi borde använda miljöbensin till våra maskiner.  
• Det behöver köpas in en ny trimmer. 
• Förslag om att köpa lie, det informerads då om att vi har liar, dessa är 

emellertid slöa, behöver slipas, finns brynsticka, men skulle behöva en 
större slipning en gång per år.  

• Lista i redskapscontainern så att den som lånar kan skriva upp sitt namn. 
• Lista där man kan skriva upp om det är något som inte fungerar så att 

underhållsgruppen kan åtgärda det.  
• Det behöver skyltas bättre till Sjöbergens dag.  

 
Synpunkterna lämnas vidare till kontaktgruppen.  

 
19. Mötet avslutas. 

 
  

 
Mötessekreterare:   Mötesordförande: 
      
       
 
 
Lena Cederholm   Claus Christensen 
 
 
 
Justeringsman:   Justeringsman: 
 
 
 
 
Lennart Berggren   Dan Lundberg  
 
 
 
Bilaga: Närvarolista för årsmötet.      


