
Protokoll fört vid Kungsgärdets Småstugeförenings årsmöte 2017-02-28 
 

§  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 Stina Zetterlund. 

 c) Som protokolljusterare valdes Jan Backeman och Inga Häll. 

 d) Som rösträknare valdes Jan Backeman och Inga Häll. 

 

§  5 Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes. 

 

§  6 Kassörens bokslut och revisorernas berättelse redovisades. 

Kassören informerade även om att 134 betalande hushåll är medlemmar i föreningen. 

Jord- och  kompostkursen sponsrades med 1000 kr. 

 

§  7 Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen.  

 

§  8 Val av styrelseledamöter och övriga förtroendevalda 

 Styrelsens sammansättning för kommande verksamhetsår blev följande: 

 Ordförande – Gunnar Flodén 

 Styrelseledamöter – Berndt Englund, Gunilla Wiese, Stina Zetterlund, Michael Reineskog 

 Suppleanter – Per-Åke Karlsson, Agneta Larhed, Kristina Uhlén 

 Revisorer – Bengt Sörndal, Ulla Danielsson 

 Revisorssuppleant – Lars Viktorsson (Nyval) 

 Valberedning – Elisabeth Bergström, Margareta Strand (Nyval för ett år) 

 Materialförvaltare – Styrelsen 

 Grannsamverkan – Berndt Englund 

 Webbredaktör – Alexander Tolfman Mårtas 

 

§ 9 Beslutades att årsavgiften kvarstår på 125 kr per hushåll. Ensamstående pensionär betalar  

 50 kr. 

  

§ 10 Beslutades att styrelsemedlemmar och suppleanter ej får arvode utan ges gratis 

medlemskap. 

 

§ 11 Brottsstatistik. Berndt Englund konstaterade att det varit relativt lugnt, ungefär som 

tidigare år. Inom området hade två skadegörelser och ett inbrott rapporterats. 

Medlemmarna uppmanades att anmäla till Berndt om skyltarna om grannsamverkan 

behöver lagas eller ändras på något sätt. 

 

§ 12 Arosparken. Berndt Englund berättade kortfattat om de ändrade planerna för Arosparken.  

 Kommunen ska inte sälja marken och därmed avslutades byggplanerna. 

 

§ 13 Jubileumsfest 2017. Gunnar Flodén presenterade smakprov på vad de fyra festgrupperna 

 hittills planerat.  

Festen kommer att äga rum den 26 augusti och inleds kl 14 med olika aktiviteter på 

Lecheplätten med bl a 2 st lopp i området, ett lopp på ca 500 m och ett på ca 2,5 km. 

Förutom detta förbereds andra lekar och aktiviteter . Det är tänkt att eftermiddagen ska 



passa alla åldrar och att de vuxna sedan samlas åter tidig kväll och intar en festmåltid.  

 

I samband med 80-årsjubileet arbetar en av festgrupperna med att sammanställa en skrift 

om ”Det gröna Kungsgärdet”. Där ska alltså fokus ligga på våra trädgårdar då och nu. 

Som underlag för denna skrift kommer alla hushåll också att få en kortfattad enkät att 

besvara. 

 

§ 14 Övriga frågor. 

 Björkarna i området. Finns det någon föryngringsplan? Frågan hänsköts till senare  

 tillfälle. 

 Parkering av släp-  och husvagnar på gatorna inom området diskuterades. 

 Alexander Tolfman Mårtas blir föreningens webbredaktör.  

- Gunnar Flodén meddelade att Småstugebladet även fortsättningsvis kommer att  

 distribueras i våra brevlådor i pappersform. 

 

§ 15  Mötet avslutades av ordföranden. 

 

Vid protokollet Stina Zetterlund  Ordförande  Gunnar Flodén 

 

 

Justeras  Jan Backeman  Inga Häll 


