
Protokoll fört vid årsmöte i Pungpinans fritidsträdgårdar 17 mars 2018 

1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna 
	 Föreningens ordförande Katja Jassey hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet 

öppnat. Årsmötet beslutade att kallelse skett i enlighet med stadgarna.


2. Fastställande av röstlängd och dagordning 
	 Röstlängden fastställs enligt bifogad närvarolista. (Bilaga 1)

	 Årsmötet fastställer dagordningen. (Bilaga 2)

	 

3. Val av mötesordförande 
	 Mötet beslutar att välja Ann-Marie Fridh till mötesordförande.


4. Val av protokollförare 
	 Mötet beslutar att välja Anna Diop till mötessekreterare.


5. Val av justerare tillika rösträknare 
	 Mötet beslutar att välja Estelle Domeij och Ulrika Lindblad till justerare samt rösträk-

nare.

	 

6. Styrelsens förvaltningsberättelse 
	 Mötesordförande går igenom styrelsens verksamhetsberättelse.

	 Mötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2017.


7. Fastställande av balans- och resultaträkning 
	 Föreningens kassör Reazul Huq går igenom bokslutet för 2017.  

Mötet beslutar att godkänna bokslutet.


8. Revisorernas berättelse 
Jan Sazama läser upp revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrker årsmötet att be-
vilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutar att styrelses ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2017. 

10. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkning 
Mötet beslutar att lägga 2017 års överskott till balansen.


11. Behandling av motioner och förslag 
Inga motioner eller förslag har inkommit. 

12. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter 
Mötet beslutar att ordinarie styrelseledamöter befrias från arrendeavgift. Suppleanter 
och revisorer befrias inte från arrendeavgift. 




 

13. Framläggande av budgetförslag och verksamhetsplan samt fastställande av av-
gifter 

• Föreningens kassör Reazul Huq föredrar styrelsens förslag till budget.  
Diskussion uppkommer kring uppsägning av arrendeavtal till exempel p.g.a. 
misskötsel av lott. Styrelsen förklarar att målsättningen är att samtliga lotter 
ska odlas men att det är svårt och stort arbete att tillse detta.  
Det är budgeterat för inköp av bredgrep.


• Föreningens ordförande, Katja Jassey, föredrar utkastet till verksamhetsplan. 
Föreningen har tidigare inte haft verksamhetsplan. Katja betonar vikten av att 
vårt område är tillgängligt och öppet för alla. Det är direktiv från stadsdelen.


• Arrendeavgiften föreslås till 700 kr per lott och år. 
Samtliga arrendeavtal behöver under detta år skrivas om. Dels p.g.a. GDPR 
(nya dataskyddslagen som träder i kraft i maj 2018) dels p.g.a. att det finns två 
olika arrendeavtal just nu. 


	 Mötet beslutar att fastställa budget, verksamhetsplan samt arrendeavgift.


14. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter 
	 Antalet styrelsemedlemmar föreslås till sex ordinarie ledamöter och en suppleant. 

Detta fastställs av mötet. 


	 Tre styrelseledamöter valdes på 2 år vid årsmötet 2017. Dessa är ordförande: Katja 
Jassey samt ordinarie ledamöterna Bo Mattsson och Jonas Utstrand.


	 Valberedningen föreslår:

• Omval på 2 år av Reazul Huq som kassör samt ordinarie ledmöterna Faiza Dabash 

och Lena Lundgren.

• Fyllnadsval på 1 år av Ulrika Lindblad som ordinarie ledamot.

• Nyval på 1 år av Anna Diop som suppleant


Mötet beslutar att välja Reazul Huq till kassör, Faiza Dabash och Ulrika Lindblad som or-
dinarie styrelseledamöter samt Anna Diop som suppleant.


15. Val av revisorer och suppleanter 
	 Mötet beslutar att välja Estelle Domeij och Jan Sazama till ordinarie revisorer på 1 år.

	 Mötet beslutar att välja Lena Björnstad Wranne till revisorsuppleant på 1 år.

	 

16. Val av ledamöter i valberedningen 
	 Mötet beslutar att välja Berit Schön och Lene Raaschou till valberedning på 1 år.


17. Övriga ärenden 
• Ingrid informerar om ev. leverans av gödsel.  

Leverantören har lagt om gödselhanteringen varför leverans i år kan ske först till 
hösten. Intresselista kommer att upprättas.


• Katja informerar om tillstånd för odlingstunnlar på odlingslotter. Bygglovsavdel-
ningen i staden har slagit fast att odlingstunnel inte är bygglovspliktig så länge höj-
den på tunneln inte överstiger 190 cm och ytan inte överstiger 8 kvm. Plasten som 
används ska vara vit eller transparent plast, avsedd för odling. Medlem som vill 
sätta upp odlingstunnel ska kontakta styrelsen innan den monteras för att gemen-
samt se över placeringen.




• Katja informerar om Stockholm Garden Show. I september, samma helg som valet, 
anordnar Koloniträdgårdsförbundet detta i Tantolunden. Fler utställare behövs. Alla 
initiativ är välkomna. 


• Önskemål framförs om att skottkärror och andra redskap märks med A- resp. B-
hus. Detta för att undvika att ett hus har fler redskap än det andra.


• Ulrika planerar beställning av ensilage. Det kommer information i Facebook-grup-
pen när det blir aktuellt. 


• Aktiviteter på medlemmars initiativ uppmuntras. Förslag finns om marknadsdag/
plantbytesdag samt test av råttsäkra bokashi-jordfabriker. Det senare är ett samar-
bete med Skarpnäcks fritidsträdgårdar. 


• Skansens koloniförening har en vänförening. Som medlem får man tre fribiljetter. 


18. Mötets avslutande 
	 Föreningens ordförande Katja Jassey förklarar årsmötet avslutat och tackar för visat 

intresse.


Vid protokollet:


---------------------------------------

Anna Diop, mötessekreterare


Justeras:


--------------------------------------		 	 	 ----------------------------------------

Estelle Domeij, justerare		 	 	 	 	 Ulrika Lindblad, justerare


