Kungsgärdets småstugeförening

Verksamhetsberättelse för 2019
Styrelsen har under 2019 haft följande sammansättning:
Ordförande och redaktör: Gunnar Flodén
Vice ordförande: Berndt Englund
Kassör: Gunilla Wiese
Sekreterare: Stina Zetterlund
Ledamot: Michael Reineskog
Suppleant: Per-Åke Karlsson
Suppleant: Margareta Svenningsson
Suppleant: Anna Karin Belfrage
Övriga fastställda uppdrag under 2019 inom föreningen:
Revisorer: Bengt Sörndal och Ewa Holmquist
Revisorsuppleant: Lars Viktorsson
Valberedning: Elisabeth Bergström och Margareta Strand
Materielförvaltare: styrelsen
Grannsamverkan: Berndt Englund
Hemsida och Facebooksida: Alexander Tolfman Mårtas

Årsmötet avhölls den 28 februari 2019 i Bror Hjorths Hus. Kvällen inleddes med att Yvonne
Fredriksson, enhetschef för bygglov på Uppsala kommun, informerade om regler gällande
fasadändringar i allmänhet samt om de speciella regler som gäller för Kungsgärdets
småstugeområde. Hon redogjorde bl a också för bestämmelser rörande montering av solceller. Även
tillsynshandläggare Eva Adriansson från Uppsala kommun medverkade vid presentationen, som
avslutades med att mötesdeltagarna desutom kunde ställa frågor rörande bygglov till kommunens
båda representanter. Därefter serverades kaffe och bröd innan de sedvanliga mötesförhandlingarna
inleddes.
Styrelsen har under 2019 haft fem protokollförda möten, samt ett extra årsmöte.
Föreningens stadgar från 1938 har genomgåtts och diskuterats både inom styrelsen och bland
medlemmarna. Den 15 september hölls ett extra årsmöte om styrelsens förslag till stadgeändringar
vilka efter smärre justeringar godkändes av mötesdeltagarna.
En barn- och familjefest arrangerades av styrelsen (med Anna Karin Belfrage som festgeneral)
söndagen den 15 september kl 14-16 på Lecheplätten, alltså i direkt anslutning till det extra
årsmötet. Cirka 40 barn och 30 vuxna mumsade på grillkorv, hemlagade äppelmuffins, festis och
kaffe. Föreningsmedlemmar i alla åldrar umgicks, lekte och hade dragkamp mm under ett par
timmar på eftermiddagen. Dessutom korades vinnarna i tävlingen om föreningens högsta solros.
Två nummer av Småstugebladet har under 2019 publicerats under ledning av redaktör
Gunnar Flodén.
Berndt Englund och Alexander Tolfmans Mårtas har arbetat med föreningens hemsida och
Facebookgrupp. Protokoll från årsmöten och styrelsemöten läggs fortlöpande in på föreningens
hemsida.

Styrelsemedlemmarna är kontaktpersoner för grannsamverkan och Berndt Englund är
kontaktombud till polisen.
Busshållplatsen vid Bror Hjorths Hus drogs in under året. Berndt Englund deltog från föreningens
sida i ett möte med kommunen om denna försämring.
Under hösten planterade styrelsen blomsterlökar på Lecheplätten.
Föreningens porslin, tält och stege har hyrts ut vid några tillfällen. Trädgårdsredskapen har lånats ut
ett antal gånger.
Medlemsavgift var under året 125 kr per hushåll med undantag för ensamstående pensionärer som
betalade 50 kr.
Styrelsen föreslår att årets resultat, enligt kassörens redovisning, balanseras i ny räkning.
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