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Årsmöte föreningen Orhem Fritidsträdgårdar Trekanten 
 

14 april 2016 Wollmar Yxkullsgatan 37  

1. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Marita Anundi Magnusson hälsade  alla välkomna och förklarade 

årsmötet öppnat. 

2. Fastställande av röstlängd och dagordning 

Årsmötet beslutade att närvarolistan (bilaga1) ska gälla som röstlängd och godkände 

dagordningen  

3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning  

Årsmötet biföll att kallelse skett i behörig ordning 

4. Val av mötesordförande   

Årsmötet beslutade att välja Eva Rönström till mötesordförande 

5. Val av Protokollförare 

Årsmötet beslutade att välja Christina Björklund till protokollförare 

6. Val av justerare   

Årsmötet beslutade att välja Jenny Lindstedt och Inger Redelius att justera protokollet  

7. Val av rösträknare 

Årsmötet beslutade att även välja Jenny Lindstedt och Inger Redelius som rösträknare 

8. Styrelsens Verksamhetsberättelse 

Marita Anundi Magnusson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse, se bilaga 1.  

Marita lyfte fram att det är stort intresse för att få en odlingslott hos oss och att de allra 

flesta sköter sina lotter enligt ordningsreglerna, de som inte följer reglerna får tillsägelser 

efter att lottsyn har genomförts.   

Vi har ett högt deltagande på städdagarna. Medlemsbladet med information skickas ut 4 

ggr/år. Hemsidan har uppdaterats av Yvonne Ingridsdotier och fått positiv feedback från 

studiefrämjandets kursledare och deltagare. Även här läggs aktuell information 

kontinuerligt ut.  

Påpekades av mötesdeltagare att vår förening inte har anmälningsavgift för att bli inskrivna 

på intresselistan vilket är ovanligt för trädgårdsföreningar i Stockholm.  

Årets studieverksamhet har innehållit föreläsningar i SoS  regi (trädgårdsföreningar Söder 

om Söder). Inger Redelius har haft kurs i kompostering och Harald Perby tog med oss på 

en guidad tur runt Flaten.  

Odlarskolan (8 st kursträffar fr.o.m mars – nov med uppehåll i juli) i studiefrämjandets regi 

återkommer med jämna mellanrum. Styrelsen ser gärna att fler medlemmar i föreningen 

deltar i en sådan kurs och efterlyser därför intresseanmälan inför nästa kurstillfälle. 

Föreningen står för anmälningsavgiften på 1000:-/kursomgång. 
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Margareta Larsson har fortsatt att engagera sig i Föreningsarkiven Stockholms län för 

100:-/år.  

Husgruppen lämnar i dagarna in bygglovsansökan. Vårens och höstens plantmarknader och 

höstmarknaden på Torpet gav ytterligare inkomster till huskassan.  

2015 års kolonister blev Waleska Faustini och Ming Philström. 

9. Revisorernas berättelse 

Revisor Monika Larsson föredrog revisionberättelsen.  

Monika och revisorsuppleant Stefan Dehlén har granskat dokumentationen från 10 

protkollförda styrelsemöten sedan årsmötet 2015 och funnit dem klara och tydliga att följa. 

Styrelsen har en verksamhetsplan som är uppdaterad t.om april 2016.  

5 medlemsblad har skickats ut till medlemmarna med information om aktiviteter och 

årsmötesbeslut. Den ekonomiska redovisningen anses vara mycket välgjord, tydlig och 

utan felaktigheter. Årets resultat visar på ett överskott på 52432 kronor, vilket delvis beror 

på att bygglovsansökan inte lämnats in som leder till att ersättningen för den gröna vagnen 

har blivit försenad. 

Revisorerna föreslog att årets överskott på 52432 kronor överförs till nästa års 

resultaträkning och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

Årsmötet biföll förslaget. 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning 

Kassör Camilla Stackelberg Nilsson föredrog årets balans- och resultaträkning. Camilla 

informerade om att föreningen får ha en ekonomisk buffert som grund på 100 – 150.000 

kronor. Om tillgångarna överstiger denna summa måste föreningen ha ett mål med 

resterande överskott. Camilla föreslog att balansera årets överskott till nästa års 

resultaträkning. 

Årsmötet biföll förlaget och fastställde balans och resultaträkningen. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Se under punkt 9. 

12. Behandling av motioner och yttranden 

Se bilaga 2 

Motion 1A, 1B och 2:2 gällande föreningshusets storlek, kostnad och utseende. Årsmötet 

biföll styrelsens yttrande och avslog motionerna. 

 

Motion 2:1 gällande säkning av medlemsavgift 

En diskussion följde, bl.a att avgiften inte har höjts under de senaste 6 åren vilket i 

realiteten innebär att vi redan har fått en sänkning. Även argumentet om att föreningen 

innehar gemensamma verktyg och maskiner med tillhörande kostnader för bensin och 

inköp av resevdelar mm, vilket ingår i medlemsavgiften påtalades. Årsmötet biföll 

årmötets diskussion och  styrelsens yttrande och avslog motionen. 

 

Motion 2:3 gällande inköp av container som förråd. 

Årsmötet biföll styrelsens yttrande och avslog motionen. 

 

Motion 3 gällande upprättande av en vänförening för före detta medlemmar. 

Ett förslag om att medlemskap i vänföreningen ska vara gratis uppkom. 
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Årsmötet biföll gratis medlemskap och styrelsen yttrande om att bifalla motionen.  

 

13. Beslut om ersättning till av årsmötets valda styrelseledamöter och suppleanter 

Årsmötet beslutade att inga arvoden ska utgå till styrelseledamöterna 

14. Fastställande av budget och avgifter 

Årsmötet godkände styrelsens förslag på budget och avgifter, vilka blir oförändrade 

15. Val av föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter  

Valberednings förslag 

 Ordförande:  Marita Anundi Magnusson, lott 63  (1 år kvar) 

 Kassör:  Monika Larsson, lott 46  (2 år nyval) 

Ordinarie ledamöter: 

 Christina Björklund, lott 19  (1 år kvar) 

 Magda Brättemark, lott 48  (2 år omval) 

 Diana Silfvermåne, lott 43  (2 år omval) 

 Jenny Lindstedt, lott 25  (2 år nyval) 

 Suppleanter: 

 Ylva Rundh Blomberg, lott 76 (1 år omval) 

 Karin Halling, lott 40 (1 år nyval) 

 Årsmötet godkände och biföll valberedningens förslag 

16. Val av revisorer och suppleanter 

 Ordinarie Revisor: Stefan Dehlén, lott 23 (1 år nyval) 

 Revisorsuppleant: Tommy Fagerdahl (1 år nyval) 

 Årsmötet godkände och biföll valberedningens förslag 

 Valberedningen tackades för ett väl utfört arbete. 

17. Val av ombud 

Till FSSK och Koloniträdgårdsförbundet:  

Årsmöte 24 maj i trädgårdsföreningen Odlaren 

Marita Anundi Magnusson föreslagen som ombud  

Christina Björklund föreslagen som ombud i odlingsgruppen. 

Information om att det finns fler arbetsgrupper för intresserade, mer information kommer 

efter årsmötet. 

18. Val av valberedning 

Årsmötet valde Margareta Larsson (sammankallande), Inger Redelius och Lena Israelsson 

som valberedning. 

19. Övriga ärenden 

19.1. Föreningen har 5 arbetsgrupper.  

Vattengruppen: Stefan Dehlén och Sanna Björklund, intresse efterfrågades. 

Maskin och Verktygsgruppen: Olle Kivikoski och Göran Blomberg 
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Plantgruppen: Inger Redelius, Maria Kallipolitis Rossi, Karin Halling och Lillemor 

Fransson 

Latringruppen: Cecilia af Silén och Göran Blomberg 

Husgruppen: Jenny Lindstedt, Christina Björklund och ev. Monika Larsson 

19.2. Datum för vårens städdag efterfrågades då vecka 18 (eldningsvecka) och Kristi 

himmelfärds helgen sammanfaller. Förslag att en grupp ansvarar för eldning vecka 

18 som städuppgift och att städdagen förläggs före eller efter vecka 18. 

19.3. Peppar och Pumpa har trädgårdsloppis den 15 maj på Tanto Norra´s parkeringsplats 

20. Mötets avslutande 

Årsmötet avslutades och mötesordföranden Eva Rönström tackade styrelsen för ett bra 

utfört arbete under det gångna året  

Avgående ledamöter avtackades med blommor och presentkort 

Mötets ordförande och valberdning tackades med en blomma. 

21. Extra insatt punkt gällande Information om 

a. Föreningshus: Informerades om planerna framåt för projektet “Föreningshus och Förråd“ 

Bygglovsritningar, kostnader och bilder på hus med uterum samt förrådscontainer visades. 

Bygglovsansökan inskickad 14 april 2016. Inget kan påbörjas förrän bygglovet är godkänt. 

Prioritet är inköp och upprättande av nytt förråd. 

b. Medlemsresa: Information om den stundande Skåneresan 3 -6 juni, på Harald Perbys och 

Lena Berghs initiativ. Intresse för deltagande anmäls till Lena Bergh så fort som möjligt 

c. SoS, Söder om Söder: Trädgårdsföreningar i Södra Stockholm bildar tillsammans en 

förening som ordnar föreläsningar på kvällstid av toppkvalité, med etablerade föreläsare 

inom trädgårdsvetenskap. Medlemskapet ger gratis inträde till alla föreläsningstillfällen. 

Föreningen efterlyser fler engagerade personer som kan vara behjälpliga före under och 

efter dessa föreläsningskvällar. 

 

Mötesordförande:   Protokollförare: 

 

 

Eva Rönström   Christina Björklund 

 

Justerare:   Justerare: 

 

 

Jenny Lindstedt   Inger Redelius 
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