
Kungsgärdets småstugeförening   PROTOKOLL 

UPPSALA 

       2018-11-29 

Styrelsemöte 

 

Tid    2018-11-29 kl 19:00 

Plats    Hemma hos Anna Karin Belfrage på Bergagatan 46 

Närvarande   Gunnar Flodén  

    Berndt Englund 

    Gunilla Wiese 

    Michael Reineskog 

    Per-Åke Karlsson  

    Stina Zetterlund 

    Anna Karin Belfrage 

    Agneta Larhed 

     

 

§ 1  Mötet öppnas  Mötet öppnades av ordförande Gunnar Flodén 

     

 

§ 2  Kommande aktiviteter Olika aktiviteter diskuterades: 

    Trädgårdskurs eller föredrag av exempelvis Ann-Catrin Thor eller 

    annan trädgårdsmästare. Förslagsvis vår/försommar. 

    Barnfest med lekar, korvgrillning mm. Förslagsvis tidig höst. 

    Växtbytardag och tävling om största pumpa/solros. 

    Styrelsen beslutade att ta upp dessa förslag med medlemmarna på  

    årsmötet. 

      

     

§ 3 Kassarapport   Gunilla Wiese redogjorde för föreningens ekonomi. 139 hushåll har 

    betalat medlemsavgift. Tillgångarna uppgår för närvarande till  

    27 700 kr, alla fasta kostnader för innevarande år är betalda. 

    Föreningens uthyrning: porslin 2 tillfällen, tältet 1 tillfälle, stegen  

    1 tillfälle. 

 

§ 4 Julhälsning  Beslutades att Gunnar Flodén ska sammanställa och trycka  

    julhälsningen som sedan den 20 – 22 december ska delas ut till  

    samtliga hushåll. 

  

§ 5 Övriga frågor  a) Hemsidan 

    Listan över föreningens redskap, partytält och porslin uppdaterades 

    och Berndt Englund ska lägga ut den på Hemsidan. Det beslutades 

    även att en del lekredskap ska köpas in. 

    Sekreteraren ska se till att justerat styrelseprotokoll läggs ut på  

    Hemsidan.   

    Gunnar Flodén och Michael Reineskog ska kontakta webmaster Alex 

    Tolfman Mårtas för att lösa överföring av papperstidningen  

    Småstugebladet till Hemsidan, så att det enkelt även kan läsas i digital 

    form.  

 

    b) Stadgar 

    Beslutades att Agneta Larhed  ska lämna förslag om stadgeändringar  



    till övriga styrelsemedlemmar senast den 15/1 2019, så att var och en 

    kan läsa och begrunda inför nästa styrelsemöte. 

 

§ 6  Nästa möte 2019  Styrelsemöte den 5/2 2019 hos Agneta Larhed på Läbygatan 17, kl 

    19:00. 

 

     Årsmöte den 28/2 2019  på Bror Hjorths Hus. 

        

 

    

§ 7  Mötet avslutas  Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

    Vid tangentbordet  Justeras 

 

 

    Stina Zetterlund  Berndt Englund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

     

       

           

     

    

 

 

 

  

 

    

    

 

 

 

 


