
Årsmöte Pungpinans Fritidsträdgårdar 
13 mars 2017 

Protokoll  

Mötet öppnas och det konstateras att kallelsen har skett enligt föreningens stadgar. 
Dagordningen finns utskriven och röstlängden skickas runt. 

Till ordförande för mötet väljs Katja Jassey 

Ida Namslauer väljs till protokollförare. 

Sandra Olofsson och Ulrika Lindblad väljs till rösträknare tillika justerare. 

Styrelsens förvaltningsberättelse 
Föredrogs av Ida Namslauer, med tillägg av Anders Johnsson angående arbetet med 
medlemsregistret.  

Reazul Huq föredrog balansräkning och resultaträkning. Ett önskemål kom att skicka ut 
balans- och resultaträkning före mötet nästa år och att en sammanfattning i ord kan 
läggs till. 

Revisorns berättelse lästes upp eftersom revisor ej var närvarande. Styrelsen fick 
ansvarsfrihet. 

Beslut fattas om att föra över överskott till nästkommande år. 

Motion angående förslaget att föreningen ska skaffa organisationsnummer behandlas.  
Frågan diskuterades livligt. En majoritet av de närvarande röstade ja till förslaget. 
Motionen bifölls. Uppdraget ges till styrelsen att se till att Pungpinans koloniförening 
skaffar ett organisationsnummer. 

Motion angående att införa två städdagar per år diskuterades. Beslut fattades att 
motionen bifölls. Två städdagar införs. Styrelsen åläggs att bestämma datum för dessa.  

Ordinarie styrelseledamöter kommer att vara avgiftsbefriade kommande år förutsatt att 
de till nästa årsstämma lägger fram ett förslag angående avgiftsbefrielse till nästa 
årsmöte som kommer att läggas till föreningens stadgar. 



Budgeten för nästkommande år fastställdes.  

Val av styrelse 
Berit Schön lägger fram valberedningens förslag till ny styrelse.  
Katja Jassey (ordförande) (nyval 2 år) 
Jonas Utstrand (omval 2 år) 
Maria Kronberg (nuval 2 år) 
Reazul Huq (kassör) (omval 1 år) 
Lena Lundgren (omval 1 år) 
Faiza Dabash (nyval 1 år) 
Bo Matsson (nyval 2 år) 

Suppleant: Anders Johnsson (omval 1 år) 
   
        Valberedningens förslag tillstyrktes av stämman. 

Jan Sazama väljs till revisor och som suppleant Estelle Domeij 

Berit Schön och Ulrika Lindblad valdes till valberedning. 

Övriga ärenden. 
Gödselbeställning görs till Inger via telefon: 08-7731444. Priset är 40 kr per stor kärra. 
Info läggs även på facebook, via Lena Lundgren. Sista dag att göra sin beställning blir 1 
april. Styrelsen hjälper Inger att fixa med betalning till Inger. 

Lådor: Alla medlemmar ansvarar för sina egna lådor. Medlemmar som behöver hjälp 
med lådorna får själva anlita någon. 

Vandalisering/stölder: Frågan diskuteras. Vi måste ha ett öppet område, men vi har 
problem med stölder och vandalisering.  

Anslagstavlan bör användas för att informera de medlemmar som ej använder sig av 
mail/digitala medier. Styrelsen har ansvar för detta. 
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