
~§ Kvarngärdets Odlarfårening .

Protokoll fört vid årsmöte med Kvarngärdets odlarförening
den 18 mars 2015, kl 19.00, Svartbäcksgatan 50 H, Uppsala

1. Årsmötets öppnande
Föreningens ordförande Inge-Maj Lönnqvist öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.

2. Fastställande av röstlängd och dagordning
Mötet fastställde den upprättade röstlängden (bilaga 1) och godkände dagordningen.

3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Mötet svarade ja på frågan om kallelse har skett enligt stadgarna. Kallelse har skett
genom e-post och brev den 5 och 7 februari, annons i UNT under föreningsnytt samt
genom föreningens hemsida. Kallelsen har därmed skett i behörig ordning.

4. Val av ordförande för årsmötet
Till mötets ordförande valdes sittande Inge-Maj Lönnqvist.

5. Val av protokollförare
Till mötets protokollförare valdes Gunilla Hulten.

6. Val av två justerare tillika rösträknare
Till mötets justerare tillika rösträknare valdes Fredrik Noen och Lisa Danielsson.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse/förvaltningsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse gicks igenom av
ordförande Inge-Maj Lönnqvist och lades med godkännande till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse
Kjell Jungnelius och Ingrid Martinengos revisionsberättelse föredrogs av Kjell
Jungnelius och lades med godkännande till handlingarna (bilaga 2). Ingrid Martinengo
var frånvarande vid mötet.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning
I frånvaro av kassören Aram Rabati föredrogs resultat- och balansräkning av
Inge-Maj Lönnqvist. Under verksamhetsåret har större poster varit kostnader för
underhåll och reparationer samt avgift till Koloniträdgårdsförbundet. Resultat- och
balansräkning för år 2.Q11' lades till handlingarna (bilaga 3).

~Illlf/~
10. Fråga om ansvarsfrihet '

Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Behandling av motioner och förslag som kommit in till styrelsen
Förslag från Susanne Löwenberg om alternativ vid planerade städdagar för dem som
inte kan delta. Enligt förslaget skulle medlemmar kunna tilldelas och utföra
arbetsuppgifter före den obligatoriska städdagen och då inte betala frånvaroavgift.
Kontroll av att uppgifterna utförts ska då göras före eller under städdagarna.
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I styrelsens yttrande avstyrks förslaget. Styrelsen står fast vid att föreningen behåller
nuvarande ordning avseende vårstädningen och hänvisar till styrelsebeslut från den 25
mars 2014.
Votering begärdes och årsmötet röstade enligt Susanne Löwenbergs förslag med
siffrorna 10 mot 8 (se yttrande från ordförande Inge-Maj Lönnqvist nedan). Styrelse 7uL
fick i uppdrag att utreda vilka konsekvenser beslutet får för organiseringen av //2
vårstäddagarna. . f f/t

12. Årsmötet diskuterade definition av närområde samt avgränsning av
upptagningsområdet eftersom föreningen har lång kö till odlingslotterna.
l § 3 punkt 3.2 föreningens stadgar sägs att företräde [vid uthyrning] kan ges den som
bor i närheten av odlingsområdet. Ursprungligen avgränsades upptagningsområdet av
Råbyvägen-Tycho Hedens väg (E4)-Vaksalagatan-Kungsgatan. Upptagningsområdet
utvidgades på 1990-talet till att omfatta område inom Tycho Hedens väg (E4)-
Frodegatan-Kungsgatan-Svartbäcksgatan-Gamla Uppsalagatan.
Årsmötet fann inte skäl att ändra föreningens nuvarande hållning.

13. Beslut om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
Årsmötet beslutade om oförändrade arvoden till styrelsen:
• 900 kronor/person till ordförande, medlemsansvarig samt kassör
• 400 kronor/person till ledamöter
• en fri odlingslott/person till revisorerna

14. Fastställande av budget och avgifter
I Aram Rabatis frånvaro föredrog Inge-Maj Lönnqvist budgeten för verksamhetsåret
2014 (bilaga 4). Budgeten godkändes av mötet. Årsmötet beslutade om oförändrad
årsavgift, 300 kr för 2015.

15. Val av ordförande och kassör för föreningen samt övriga styrelseledamöter och
suppleanter.
Valberedningens förslag föredrogs av Britta Tener. Årsmötet beslutade om följande
val:
Ordförande: Inge-Maj Lönnqvist, omval (omval två år)
Kassör: Aram Rabati, (ett år kvar av mandatet)
Ledamöter: Gunilla Hulten (omval två år), John Sedin, (omval två år), Hanifa Hadzic
(fyllnadsval ett år efter Karolina Kjellberg) samt Mohammad Asgari (fyllnadsval ett år
efter Fredrik Noen),
Suppleanter: Lotta Svennbeck (omval två år) och Anita Rackner (ett år kvar av
mandatet).

16. Val av revisorer och suppleanter
Kjell Jungnelius och Ingrid Martinengo omvaldes till revisorer på ett år. Som
revisorssuppleant på ett år valdes Lena Lindahl.

17. Val av ombud
a) till årsstämman för Nordöstra regionen av Koloniträdgårdsförbundet den 3 juni
2014. Årsmötet valde inga ombud utöver Inge-Maj Lönnqvist och Aram Rabati vilka
sedan tidigare är valda ombud.
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b) till Studiefrämjandets årsmöte den16 april. Årsmötet valde Karin Edebol Eeg-
Olofsson och Hanifa Hadzic.

18. Val av valberedning inför nästa årsmöte
Britta Tener, Karin Edebol Eeg-Olofsson och Britt-Marie Kristiansson omvaldes.

19. Övriga ärenden
• Servicen med jordbeställning och leverans av jord är uppskattad av medlemmarna
och kommer att fortsätta. Iår kommer dock en annan leverantör att anlitas.
• Avgående styrelsemedlemmar Karolina Kjellberg och Fredrik Noen avtackades.

20. Inge-Maj Lönnqvist tackade deltagarna för visat intresse, fortsatt förtroende och
avslutade mötet.

;;iWVIUtv~
V{ r Gunilla Hulten

Protokollförare

v/; ~ ~t-'-fl!t... .111.
Inge- Maj Lönnqvist ~ #7/111
Mötesordförande ("

Fredrik Noen
Justerare

Lisa Danielsson
Justerare

Ordförandes yttrande över beslut som inte har tillkommit i behörig ordning.
Enligt rösträkning i punkt 11 utföll rösterna 10 mot 8. Då endast 16 röstberättigade
medlemmar var närvarande har obehöriga röster avgetts. Beslutet kan därför inte anses
giltigt.rl mL
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