Protokoll fört vid Kungsgärdet Småstugeförenings årsmöte 2020-02-26
§ 1 Ordförande Gunnar Flodén hälsade alla välkomna till Bror Hjorths Hus och förklarade
årsmötet öppnat.
§ 2 Frågan om mötet blivit behörigt kallat blev med ”ja” besvarad.
§ 3 Föreslagen dagordning fastställdes.
§ 4 Val av mötesfunktionärer
a) Till mötesordförande valdes Gunnar Flodén.
b) Till mötessekreterare valdes Michael Reineskog.
c) Som protokolljusterare valdes Ingemund Hägg och Hans Månsson.
d) Som rösträknare valdes Ingemund Hägg och Hans Månsson.
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom av Berndt Englund.
§ 6 Berndt Englund redogjorde för såväl föreningens bokslut som revisorernas berättelse. I
den senare tillstyrks att resultat- och balansräkningen fastställs samt att styrelsens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet.
§ 7 Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 8 Val av styrelseledamöter och övriga förtroendevalda.
Styrelsens sammansättning för kommande verksamhetsår blev som följer:
Ordförande: Berndt Englund (nyval), Tegelgatan 35.
Styrelseledamöter: Gunnar Flodén (nyval), Kvarnbogatan 8. Gunilla Wiese, Kvarnbogatan 18.
Michael Reineskog, Läbygatan 5. Anna Karin Belfrage (nyval), Bergagatan 46.
Styrelsesuppleanter: Margareta Svenningsson, Tegelgatan 47. Ulf Edberg (nyval), Läbygatan 18.
Sofie Lücke (nyval), Kvarnbogatan 4.
Revisorer: Bengt Sörndal, Läbygatan 19. Ewa Holmquist (omval), Kvarnbogatan 17.
Revisorssuppleant: Lars Viktorsson.
Valberedning: Elisabeth Bergström, Läbygatan 5. Margareta Strand (omval), Kvarnbogatan 5.
Materialförvaltare: Styrelsen.
Grannsamverkan: Berndt Englund.
Hemsida och Facebooksida: Berndt Englund, Alexander Tolfmans Mårtas, Bergagatan 31.
§ 9 Beslutades att årsavgiften kvarstår på 125 kr per hushåll. Ensamstående pensionär betalar
dock bara 50 kr.
§ 10 Beslutades att styrelsemedlemmar och suppleanter liksom tidigare ej får arvode utan
istället befrias från medlemsavgiften.
§ 11 Berndt Englund försöker (med stöd av Alexander Tolfmans Mårtas) att hålla föreningens
hemsida uppdaterad. Föreningens Facebook-grupp ”lever sitt eget liv” och är som sådana
grupper helt beroende av att medlemmarna är aktiva.
§ 12 Styrelsens har tidigare förslagit en revidering av föreningens från 1938 härrörande
stadgar. För sådana ändringar krävs beslut tagna på två årsmöten. Ett första beslut om
ändringarna fattades på det extra årsmötet i samband med familjefesten 2019-09-15. På det nu
aktuella ordinarie årsmötet godkändes stadgeändringarna en andra gång, vilket alltså innebär
att nya reviderade stadgar nu gäller.

§ 13 Grannsamverkan. Ledamöterna i föreningens styrelse är ombud för Grannsamverkan
medan Berndt Englund ombesörjer föreningens kontakter med polisen. Statistik rörande
inbrott och stölder finns på föreningens hemsida, liksom tips om hur tjuvarnas framfart kan
försvåras.
Om de skyltar om Grannsamverkan som finns i området av någon anledning saknas eller är
skadade bör Berndt Englund kontaktas.
§ 14 Gunnar Flodén meddelade att tävlingen om föreningens högsta solros kommer att
genomföras även 2020. Som tidigare kommer solrosfrön (5 per hushåll) att tillhandahållas via
Småstugebladet. Vinnaren kommer att koras på den familjefest som, liksom förra året, är
planerad till september månad.
Styrelsen är som vanligt öppen för idéer rörande aktiviteter under familjefesten men också
gällande andra aktiviteter.
§ 15 Bland ”Övriga frågor” noterades en sådan rörande framtiden för Småstugebladet.
Redaktör Gunnar Flodén gav dock det lugnande beskedet att det blir ”business as usual”.
Vidare efterfrågades orsaken till att föreningens intäkter jämfört med tidigare år varit lägre,
vilket är helt avhängigt av att antalet betalande hushåll (128 av totalt 178) nu är lägre än
tidigare.
§ 16 Årsmötet avslutades av mötesordföranden och tillika avgående ordföranden Gunnar
Flodén som sedan tackades för sina insatser (14 år som ordförande) av den nya ordföranden
Berndt Englund.
(Efter årsmötet levererade den avgående ordföranden ett uppskattat kåseri om diverse mer
eller mindre kufiska motorfordon samt om leksaker som för de flesta åhörarna hade en
mycket hög nostalgifaktor).
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