
Protokoll fört vid Kungsgärdets Småstugeförenings årsmöte 2021-03-25  

§1 Ordförande Berndt Englund hälsade alla välkomna till årsmötet, som på grund av rådande pandemi 

hölls digitalt, och förklarade årsmötet öppnat. Totalt deltog 25 medlemmar i mötet. 

§2 Frågan om mötet blivit behörigt kallat blev med ”ja” besvarad.  

§3 Föreslagen dagordning fastställdes och röstlängden godkändes. 

§4 Val av mötesfunktionärer 

a) Till mötesordförande valdes Berndt Englund. 

b) Till mötessekreterare valdes Anna Karin Belfrage.  

c) Som protokolljusterare valdes Ingemund Hägg och Sofia Viklinder. 

d) Som rösträknare valdes Ingemund Hägg och Sofia Viklinder. 

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom av Anna Karin Belfrage. 

§6 Kassör Gunilla Wiese 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 Elisabeth Bergström (valberedningen) redovisade valberedningens förslag på val av 

styrelseledamöter och övriga förtroendevalda.  

Styrelsens sammansättning för kommande verksamhetsår blev som följer:  

Ordförande: Berndt Englund  

Styrelseledamöter: Gunnar Flodén, Gunilla Wiese (omval), Michael Reineskog (omval) och  

Anna Karin Belfrage. 

Styrelsesuppleanter: Margareta Svenningsson (omval), Sofie Lücke och Fredrik Johansson (nyval). 

Revisorer: Bengt Sörndal (omval) och Ewa Holmquist (omval).  

Revisorssuppleant: Lars Viktorsson (omval). 

Valberedning: Elisabeth Bergström (omval) och Margareta Strand. 

Materialförvaltare: Styrelsen.  

Grannsamverkan: Berndt Englund.  

Hemsida och Facebooksida: Alexander Tolfmans Mårtas. 

§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 Hemsida och Facebooksida: Alexander Tolfmans Mårtas administrerar Facebook (FB)-gruppen 

och är den som godkänner medlemskap. Under året har medlemsantalet ökat med 37% och varje vecka 

publiceras inlägg med innehåll av intresse för de boende i området. Tack vare medlemmarna är FB-

gruppen aktiv och fyller en funktion som informationskanal. När det gäller föreningens hemsida krävs 

det en del arbete för att hålla den uppdaterad. Intresset är lägre för hemsidan men den fyller sin 

funktion genom sitt kompletterande innehåll samt att den når ut med information till medlemmar som 

inte använder FB.  

§12 Grannsamverkan: FB-gruppen är betydelsefull även vid grannsamverkan, vilket visade sig under 

sommaren då grannar delade information kring de inbrott som tyvärr begicks i området. De rapporter 

om bostadsinbrott som polisen skickar till alla grannsamverkansombud finns tillgänglig på hemsidan. 



Där finns också information och tips om stöldskydd. Fredrik och Anneli Möllerberg bidrog med en 

artikel i Småstugebladet under hösten där de beskrev det inbrottsförsök som de drabbades av under 

sommaren och delade med sig av tankar och tips kring inbrottsskydd. 

§13 Småstugebladet: Gunnar Flodén meddelade att Småstugebladet kommer att fortsätta produceras 

även fortsättningsvis men med den skillnaden att styrelsen beslutat att låta kopiera tidningen på 

tryckeri från och med nästa nummer. Tidigare har detta gjorts på en hyrd kopiator som styrelsen under 

året har sagt upp avtalet för. Gunnar efterlyser både idéer och text till tidningen som ges ut två gånger 

per år. 

§14 Föreningsfesten, eller Lecheplättefesten som vi nu valt att kalla den, genomfördes lyckosamt i 

september 2018 och 2019. På grund av pandemin kunde festen inte genomföras 2020 men ambitionen 

är att arrangera festen under 2021 förutsatt att smittspridningen av covid-19 är nere på nivåer som 

tillåter en sådan tillställning. 

§15 Äppelmustning: Den 3 oktober 2020 erbjöds medlemmarna i föreningen att lämna in sina 

trädgårdsäpplen till Kohns mobila musteri för mustning. Mustningen genomfördes utanför lekparken 

på Tegelgatan och vår grannförening hakade också på aktiviteten. Ambitionen är att genomföra 

arrangemanget även i år. Mer information kommer närmare höstkanten. 

§16 Växttävling: Styrelsen har anordnat solrostävling två år i rad och har bett medlemmarna om 

förslag på en annan växt till årets tävling. Förslag som kommit in är squash och pumpa. Styrelsen 

kommer att diskutera alternativen och beslutar om vilken eller vilka tävlingar som ska anordnas under 

2021 vid sitt nästa styrelsemöte. 

§17 Andra aktiviteter: Berndt Englund redogjorde för förslag på aktiviteter som kommit in från 

medlemmar, bland annat sticklingbytardag och loppis. Nästa år, 2022, är planen att anordna 

Kungsgärdets småstugeförenings 85-årsfest. Det verkar finnas ett intresse hos föreningens medlemmar 

kring områdets historia och bevarandet av den unika miljö som vi bor i. Planer finns att spinna vidare 

på dessa idéer tillsammans med intresserade medlemmar vilket skulle kunna mynna ut i en skrift eller i 

ett föredrag med bilder från området. Styrelsen tar med sig alla förslag till planeringen av årets 

aktiviteter och kommer med mer information under våren via hemsidan, FB, Småstugebladet och 

eventuellt utskick i brevlådan. 

§18 Övriga frågor: Lena Hansson föreslog en fotoutställning med bilder från området, vilket skulle 

kunna innefatta både bilder från då husen byggdes och bilder från senare år. Utställningslokaler som 

föreslogs under mötet var Bror Hjorts hus, Bergaskolan eller Upplandsmuseet. Styrelsen följer upp 

och diskuterar förslaget på kommande styrelsemöte. 

§19 Årsmötet avslutades av mötesordföranden Berndt Englund som tackade för att deltagarna kopplat 

upp sig till årets digitala möte. 
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