Protokoll fört vid Kungsgärdets Småstugeförenings årsmöte 2019-02-28
Kvällen inleddes med att Yvonne Fredriksson, enhetschef för bygglov på Uppsala kommun ,
informerade om regler gällande fasadändringar och tillbyggnader i allmänhet och även speciellt
för Kungsgärdets småstugeområde. Hon redogjorde bl a också för bestämmelser rörande
montering av solceller. Även tillsynshandläggare Eva Adriansson från Uppsala kommun deltog i
denna presentation, då mötesdeltagarna dessutom fick möjlighet att ställa frågor rörande bygglov.
Därefter serverades kaffe och bröd, innan man åter satte sig ner i Bror Hjorths ateljé för
årsmötesförhandlingarna:

§ 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 Gunilla Svensson och Alexander Tolfmans Mårtas.
d) Som rösträknare valdes Gunilla Svensson och Alexander Tolfmans Mårtas.
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.
§ 6 Kassören Gunilla Wiese redovisade bokslut och revisorernas berättelse.
Hon påpekade också att det finns ekonomiskt utrymme för ytterligare aktiviteter eller annat för
medlemmarna och välkomnade förslag om sådant.
§ 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 (omval), Stina Zetterlund, Michael
Reineskog (omval)
Suppleanter – Per-Åke Karlsson, Ann-Karin Belfrage, Margareta Svenningsson (nyval)
Revisorer – Bengt Sörndal (omval), Ewa Holmquist
Revisorsuppleant – Lars Viktorsson (omval)
Valberedning – Elisabeth Bergström (omval), Margareta Strand
Materielförvaltare – Styrelsen
Grannsamverkan – Berndt Englund
Hemsida och Facebooksida – Alexander Tolfmans Mårtas
§ 9 Beslutades att årsavgiften kvarstår på 125 kr per hushåll. Ensamstående pensionär betalar
50 kr.
§ 10 Beslutades att styrelsemedlemmar och suppleanter liksom tidigare ej får arvode utan ges gratis
medlemskap.
§ 11 Hemsida och Facebooksida. Berndt Englund berättade att han nu lärt upp sig hos Alexander

Tolfmans Mårtas och kan nu lägga in aktuell information av olika slag. Alexander Tolfmans
Mårtas kommer dock att finnas kvar som stöd och det är också han som godkänner
medlemsskap i Facebook-gruppen.
§ 12 Styrelsens förslag om revidering av stadgarna från 1938 presenterades av Gunilla Wiese.
Rörande §8 och §12 inkom förslag till ändringar, vilka kommer att läggas till i förslaget till
nya stadgar. Både de nuvarande stadgarna och förslaget till nya stadgar finns på Hemsidan.
Beslut ska tas på nästa årsmöte.
§ 13 Grannsamverkan. Berndt Englund, föreningens representant, redogjorde kortfattat för den
uppfräschning och komplettering av skyltar om Grannsamverkan som gjorts. På grundval av
de rapporter han fått från Polisen angående förseelser betonade han, att det gångna året varit
relativt lugnt. Vid ett tillfälle hade en uppmärksam granne upptäckt ett stöldförsök och
larmat polisen, vilket lett till att tjuvarna gripits.
§ 14 Lekparken och Lecheplätten. Stina Zetterlund berättade att kontakt i brevform åter har tagits
med Uppsala kommun angående Lecheplätten och lekplatsen. Styrelsens önskan är att ge
lekplatsen en översyn och även ge den en karaktär av temapark som kan knytas till området.
Undertecknarna Stina Zetterlund och Margareta Svenningsson föreslår också att det intill
lekplatsen eller på Lecheplätten ska iordningställas t ex bouleplan och olika redskap för fysisk
träning.
§ 15 Aktiviteter. Gunnar Flodén redogjorde kortfattat för aktiviteter som planeras under året. En av
dessa en tävling i solrosodling. Fröer kommer att delas ut till hushållen och sedan koras
vinnaren vid barn- och familjefesten som kommer att äga rum under tidig höst. Styrelsens
förslag ska presenteras i Småstugebladet.
§ 16 Övrig fråga. Anna Karin Belfrage informerade om att några medlemmar på Bergagatan som
drabbades av översvämning vid skyfallet i juli förra året, tillsammans försöker vidta åtgärder
för att undvika att detta händer igen. Intresserade är välkomna att kontakta Anna Karin
Belfrage eller Stina Zetterlund.
§ 15 Mötet avslutades av ordföranden Gunnar Flodén.
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