PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE 2012
Datum
Lokal
Tid

Torsdagen 22 mars 2012
TUR-teatern i Kärrtorp, Lågskärsvägen 13
kl 20.00

Närvarande

58 personer varav 39 röstberättigade.

Före årsmötet bjöds det på en uppskattad improvisationsteater.
Föreningens ordförande Jan Gustavsson tackade avgående kassör Anders Wennersten samt
valkommitténs ledamöter Ulf Svahn och Nils Beijer för deras insatser.

1. Årsmötets öppnande
Föreningens ordförande Jan Gustavsson hälsade alla välkomna till föreningens 85:e årsmöte och
förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordningen
Beslut

att godkänna dagordningen.

3. Fråga om mötets stadgeenliga sammankallande och fastställande av röstlängd
Kallelse har delats ut i medlemmarnas brevlådor i stadgeenlig tid, skickats ut via e-post samt
publicerats på föreningens hemsida, www.skarpnack.org.
Röstlängden utgörs av utskrift från medlemsregistret där de närvarande prickats av.
Beslut

att anse mötet stadgeenligt utlyst samt fastställa röstlängden.

4. Val av ordförande för mötet
Beslut

att till mötesordförande välja Ulf Svahn.

5. Val av sekreterare för mötet
Beslut

att till mötessekreterare välja Karin Månsson.

6. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Beslut

att till justeringsmän och rösträknare välja Anna Ekelin och Ola Källgården.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Föreningens ordförande Jan Gustavsson föredrog verksamhetsberättelsen för 2011.
Ca 80 % av hushållen inom föreningens upptagningsområde är medlemmar i Skarpnäcks
Trädgårdsstadsförening. Allt fler medlemmar använder Facebook som forum för att diskutera för
föreningen angelägna frågor.
Föreningens kassör Anders Wennersten var inte närvarande varför Jan Gustavsson föredrog även
årsredovisningen för 2011. Årets resultat är plus 11 429 kr. Avvikelse från budget motiveras bl a av
att det uthyrningstält som det budgeterats för ännu inte köpts in. Utanför budget har 10 000 kr
använts till skriften Enskededalen som delats ut till alla medlemmar.
Beslut

att godkänna verksamhetsberättelse för 2011.

8. Revisorernas berättelse
Föreningens revisor Ingrid Konnbjer föredrog revisorernas berättelse.
Beslut

att anteckna revisionsberättelsen och fastställa balans- och resultaträkning
för 2011.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10. Motioner
Inga motioner har inkommit.
11. Förslag till nya stadgar
Styrelseledamot Jan Truedson föredrog styrelsens förlag till stadgeändringar. Skälen för ändringarna
är anpassning till de förändringar av upplåtelseform m m som skett inom föreningens
upptagningsområde, anpassning till ny lagstiftning, modernisering av språket m m.
Avgränsning av upptagningsområdet, medlemskap och rösträtt, firmatecknare samt redaktionella
ändringar diskuterades.
Beslut

att §1 ska ha följande lydelse: Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening är en
ideell sammanslutning av boende i området Sockenvägen …
att i §10 ska det stå … senast 14 dagar före årsmöte och …
att med de beslutade ändringarna i §§1 och 10 besluta i enlighet med
styrelsens förslag. Beslutet är enhälligt.
att ta upp beslutade stadgeändringar för fastsällande på årsmötet 2013.

12. Fastställande av verksamhetsplan, budget, årsavgift samt arvoden till
styrelsen och revisorer
Föreningens ordförande Jan Gustavsson föredrar frågorna. Inköp av nytt uthyrningstält är nu på
gång. Sedvanligt Valborgsmässofirande planeras. Fortsatta kontakter med gatukontoret föreslås.
Länsstyrelsen har gett tillstånd till att tvätta ”Vita stenen”. Fortsatta miljövandringar med
synpunkters överlämnande till parkförvaltningen föreslås. Till samtliga dessa aktiviteter efterlyses
medverkan från fler medlemmar.

Jan Gustavsson föredrar förslag till budget för 2012. Års-/medlemsavgiften föreslås fortsatt
oförändrad, 75 kr/år. Även styrelsens arvoden föreslås oförändrade. Ersättningen till
materialförvaltare fastslås till 2 000. Budgetens reservation på 3 000 kr motiveras av att det ska
finnas utrymme för att kunna ersätta semesteravlösare för materialförvaltaren. Budgetens största
post är inköp av nytt tält m m. Detta förklarar det budgeterade underskottet på 29 000 kr.
Beslut

att fastställa föreslagen budget för 2012.
att medlemsavgiften skall vara 75 kr/år för år2012.

13. Val av ordförande, på ett år
Valkommittén föreslår omval av Jan Gustavsson.
Beslut

att till ordförande välja Jan Gustavsson.

14. Val av övriga styrelseledamöter, på två år
Valkommittén föreslår val av Mats Behrenfelt, omval, och Jan Truedson, nyval.
Beslut

att som ordinarie ledamöter på två år välja Mats Behrenfelt och Jan
Truedson.

15. Val av styrelsesuppleanter, på ett år
Valkommittén föreslår Ingegerd Hahn och Per Åström, omval, samt Helene Källgården, nyval.
Beslut

att som suppleanter välja Ingegerd Hahn, Per Åström och Helene
Källgården.

16. Val av revisor, på två år
Valkommittén förslår Lars Ekvall, omval.
Beslut

att som revisor på två år välja Lars Ekvall.

17. Val av två revisorssuppleanter, på ett år
Valkommittén föreslår Katarina Synnergård och Birgitta Einarsson, båda omval.
Beslut

att som revisorsuppleanter välja Katarina Synnergård och Birgitta
Einarsson.

18. Val av tre ledamöter till valkommittén, varav en sammankallande
Beslut

att som valkommitté välja Tommy Karlsson och Per Synnergård, båda nyval
samt Stephan Kull, omval.
att utse Tommy Karlsson till sammankallande.

19. Övriga frågor
Kabel-TV, i takt med att det dras in optisk fiber i området kommer sannolikt allt fler att lämna kabelTV-nätet. Föreningen har ett kontrakt med nätleverantören vilket innebär att om föreningen säger
upp avtalet övertar föreningen samtidigt ansvaret för utrustningen. Den juridiska situationen
behöver klargöras. Styrelsen fortsätter att arbeta med frågan.
Öppen fiber har inte erbjudits alla inom föreningens upptagningsområde. Flera fastighetsägare är
intresserade av att anslutas till öppen fiber. Det har emellertid varit omöjligt att nå dem som
ansvarar för dragningen. Styrelsen tar reda på hur stort intresset är för eventuellt
påtryckningsarbete.
Mobilmast ska byggas ovanför Skattmästarvägen. Flera kringboende har klagat på placeringen av
den. Förenklad bygglovshantering har tillämpats och föreningen är inte sakägare. Problemet är att
kringboende kan känna oro för strålning och att den kan upplevas som ful.
Trafiksituationen på Sockenvägen diskuteras. Föreningen är inte sakägare och de boende utmed
vägen uppmanas att själva agera t ex genom att kontakta politiker.
20. Årsmötesförhandlingarna avslutas
Mötesordförande tackar för visat intresse och avslutade mötet kl 21:30.
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