
Kungsgärdets småstugeförening   PROTOKOLL 

UPPSALA   

      2021-04-14 

Styrelsemöte 

 

Tid     2021-04-07 kl. 18:00 

Plats     Digitalt möte via Teams pga Covid-19-restriktioner 

Närvarande    Berndt Englund 

     Gunilla Wiese 

Gunnar Flodén 

     Michael Reineskog 

Anna Karin Belfrage 

     Margareta Svenningsson      

Fredrik Johansson 

        

 

§ 1 Mötet öppnas   Mötet öppnades av ordförande Berndt.  

 

§ 2 Ordet är fritt Fredrik Johansson, nytillträdd suppleant, presenterade sig 

och hälsades välkommen till styrelsen. 

 

§ 3 Konstituering av styrelsen  Styrelsen konstituerade sig enligt följande: 

Ordförande: Berndt Englund, tillika firmatecknare 

Kassör: Gunilla Wiese, tillika firmatecknare 

Ledamöter: Gunnar Flodén och Michael Reineskog 

Sekreterare: Anna Karin Belfrage 

Suppleanter: Margareta Svenningsson, Sofie Lücke och 

Fredrik Johansson  

 

§ 4 Kommentarer efter årsmötet Årsmötet ägde rum digitalt, via Teams. Tekniken 

fungerade efter omständigheterna väl och möjliggjorde att 

medlemmar kunde bjudas in och delta på mötet trots 

pandemin. Dock förlorar man det personliga mötet med 

medlemmarna men sannolikt kan vi nästa år återgå till den 

vanliga mötesformen. 

 

§ 5 Föreningens ekonomi Det har inte hänt så mycket sedan 2020-årsbokslut som 

redovisades på årsmötet. 3 personer har betalat årsavgiften 

för 2021. Inbetalningskort för årsavgiften kommer delas ut 

med småstugebladet i april. 

 

§ 6 Kommande aktiviteter a) Lecheplättsfesten 

Styrelsen siktar på att anordna aktiviteten i september, 

förutsatt att smittspridningen av covid-19 är nere på nivåer 

som tillåter en sådan tillställning. 

 

b) Årets växttävling 



Styrelsen beslutade att i år anordna en pumpatävling. 

Prisutdelning, efter vägning, kan ske i samband med 

Lecheplättsfesten eller vid äppelmustningen.  

 

c) 85-årsfest 2022 

En festkommitté ska sättas samman för att arbetsuppgifter 

ska kunna fördelas. Med fördel kan föreningsmedlemmar 

utanför styrelsen engagera sig.  

 

d) Äppelmustning 

Sofie tar kontakt med Krohns äppelmusteri och kollar om 

de redan nu vet att de kan komma till oss i september.  

 

Förslag från årsmötet: 

e) Sticklingbytardag och garageloppis 

Dessa aktiviteter skulle kunna arrangeras på en gemensam 

dag i slutet på sommaren/början av hösten. Ett annat 

alternativ är att samordna med Lecheplättsfesten eller 

äppelmustningen. 

 

f) Småstugornas historik och framtid 

Flera medlemmar visade under årsmötet intresse för att på 

ett eller annat sätt delta i en arbetsgrupp med detta tema. 

Berndt föreslog att någon form av föredrag med 

intressanta fakta och historier från vårt område skulle 

kunna vara en punkt under 85-årsfirandet.  

  

g) Fotoutställning 

På årsmötet föreslogs Bror Hjorths Hus, Bergaskolan och 

Upplandsmuseet som möjliga utställningslokaler för bilder 

från området. Berndt har pratat med ansvarig på Bror 

Hjorths Hus och de ser inte att det är möjligt att samordna 

den typen av utställning med det uppdrag de har (statligt 

finansierade). Berndt ska även ta kontakt med Agnetha 

Petterson på Upplandsmuseet, som vi tidigare har haft 

kontakt med i samband med sammanställning av skriften 

Kungsgärdets småstugeområde 1937 – 2012. 

 

En början kan vara att först samla in och göra bilder 

tillgängliga via hemsidan. En bra struktur för innehållet på 

hemsidan är då viktig. Berndt kontaktar Hans Nohldén 

som har ett stort bildarkiv. Berndt, Fredrik och Alex ser 

över hemsidan och Anna Karin kan bistå i arbetet. 

 

En mer ingående planering av årets aktiviteter samt 85-

årsfesten 2022 påbörjas vid nästa styrelsemöte. 

 



 

§ 8 Småstugebladet Gunnar inväntar text från Berndt och justerat 

årsmötesprotokoll från Anna Karin. Tidningen ska tryckas 

på Tidtryck, och därefter ska inbetalningskort och 

pumpafrön läggas/klistras in. 

 

Margareta köper pumpafrön (2st per hushåll). De ur 

styrelsen som kan, ses hemma på altanen hos Margareta 

den 26 april kl.14 för att ordna med inbetalningskort och 

frön. Utdelning samma eftermiddag eller annan dag 

samma vecka. 

 

§ 8 Övriga frågor Inga övriga frågor. 

 

§ 10 Lagfotografering  Gunnar använder 2020-års lagfotografi och redigerar in en 

bild på Fredrik. 

 

§ 11 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte bokades in den 18 maj, kl.18 hos 

Margareta, på altanen.  

 

§ 12 Mötets avslutande Berndt förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet     Justeras    Justeras 

     

 

Anna Karin Belfrage   Berndt Englund   Michael Reineskog 

  


