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KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENINGEN SKARPNÄCK              Vinthundsvägen 2 

 128 62 SKÖNDAL                

     

Telefon:  08 – 604 50 14             Organisationsnummer 70 20 01 – 9506                                           
E-post:   koloni.skarp@telia.com        www.koloni-skarpnack.se 

 
Resumé av protokoll från poströstningsförfarande 26 april gällande  
årsmöte med Skarpnäcks Koloniträdgårdsförening 2021. 
 
Närvarande:  
Styrelsen:  Mattias Ljunggren, Ewa Sangert, Ann-Marie Frid, Erik Andersson, 

Matts Pihl, Ulrika Hedbom, Jeanette Grill, Eva Agrell, Hans Krantz och     
Thomas Sundblom  

    
Revisorer och rösträknare:  Iréne Engstrand, revisor och Yvonne Borgström, rösträknare/ ersätter 

revisor Susanne Larsson på grund av sjukdom 
 

Oberoende representanter för rösträkning:  
Annsofie Ländin och Christer Unemo  

 

§1 Öppnande samt fråga om kallelse i stadgeenlig tid 
Årsmötet 2021 genomfördes via poströstning av föreningens medlemmar. 
Årsmötet beslöt  
att     godkänna att föreningens årsmöte senareläggs till den 22 april 2021. 
att     fastställa att kallelse skett i stadgeenlig tid sex veckor innan årsmötet. 

 
§2 Fastställande av röstlängd och dagordning 
Alla medlemmar har fått kallelse och röstblankett för att kunna lägga sin röst till årsmötet.  
Föreningens ordinarie medlemsförteckning är underlag till röstlängd. 
Årsmötet beslöt 
att     fastställa förslaget till röstlängd. 
att     fastställa dagordningen med endast de beslut som krävs för att kunna driva föreningen vidare:   
 §6 Styrelsens verksamhetsberättelse 

§7 Fastställande av resultat och balansräkning 
§8. Revisionsberättelse 
§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
§10 Beslut med anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen 
§13 Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter 
§14 Fastställande av budget, avgifter och verksamhetsplan 

 §16–21 Valärenden 

  
§3 Val av mötesordförande  
 
§4 Val av protokollsförare  
Årsmötet beslöt 
att     välja Ewa Sangert till att sammanställa protokollet i enlighet med förslagen till beslut som 
redovisas i årsmöteshandlingarna. 

 
§5 Val av justerare och tillika rösträknare 
De två externa representanterna, utan direkt koppling till föreningen prickade av alla inkomna kuvert 
med lottnummer gentemot röstlängden. Efter det sprättade samma personer upp det yttre brevet och 
separerade dem från de anonyma kuverten som innehöll röstsedeln.   
Revisorerna och genomförde den slutgiltig kontrollräkning av resultatet av röster utifrån röstlängden. 
Årsmötet beslöt   
att     välja föreningens revisor till protokollsjusterare och tillika rösträknare vid den slutgiltiga 
avstämningen gentemot röstlängden. 
 
Röstberättigade medlemmar till årsmötet   554st 
Inkomna poströster    219st  
varav  
yrkade bifall i sin helhet ink. valberedningens förslag 217st 
yrkade avslag till förslaget i sin helhet       1st 
ogiltig röst (saknade markerat val)      1st 
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§6 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Årsmötet beslöt 
att     med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

 
§7 Fastställande av resultat och balansräkning 
Årsmötet beslöt  
att     fastställa resultaträkningen och balansräkningen med årets resultat +130 653kr 

 
§8. Revisionsberättelse 
Årsmötet beslöt  
att     med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.  

 
§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslöt 
att     bevilja styrelsen ansvarsfrihet för kalenderåret 2020 

 
§10 Beslut med anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen 
Årsmötet beslöt 
att     årets resultat       +130 653kr 
         ansamlat resultat                 + 2 113 767kr 
         totalt (överförs i ny räkning) + 2 244 420kr 

         
§11 Uppföljning föregående årsmöte 
§12 Behandling av motioner och förslag 

 
§13 Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter 
Årsmötet beslöt 
att     fastställa oförändrade arvoden för 2021. 

 
§14 Fastställande av budget, avgifter och verksamhetsplan 
Årsmötet beslöt 
att     med godkännande fastställa förslaget till budget för 2021. 
 
att     fastställa avgifter för 2021 enligt nedan: 
Oförändrade avgifter:  arrende 6,35kr/kvm 
  inträdesavgift 2 000kr, 

medlemsavgift 2100kr/år 
vägavgift 200kr/år. 
värdering 2 100kr 
privat toatömning 1 200kr,  
hyra föreningshuset 1 000kr (600kr halvdag) 
Byggärenden som ska skickas till byggnadsnämnden 500kr. 

  faktureringsavgift 25kr / faktura  
(Gäller ej fakturor för arrende, medlemsavgift, vägavgift och parkeringsavgift) 
 
att     med godkännande fastställa förslaget till verksamhetsplan 2021 för Skarpnäcks  
         Koloniträdgårdsförening. 
att     med godkännande lägga förslaget till budget 2021 till handlingarna. 

 
§15 Godkännande av valbarhet till styrelsen av icke medlemmar  
Årsmötet beslöt 
att     bordläggs till nästa årsmöte. 

 
§16 Val av ordförande 
Valberedningen föreslog Mattias Ljunggren, lott 167, omval 2år. 
Inga ytterligare förslag fanns på inkomna röstsedlar. 
Årsmötet beslöt 
att i enlighet med valberedningens förslag välja Mattias Ljunggren till ordförande. 
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§17 Val av 3 ledamöter på 2 år 
Valberedningens föreslog  Eva Agrell, lott 280, omval 2år 
  Matts Pihl, lott 274, omval 2år 
Inga ytterligare förslag fanns på inkomna röstsedlar.   
Årsmötet beslöt 
att     välja i enlighet med valberedningens förslag. 

 
§18 Val av 3 suppleant på 1 år 
Valberedningen föreslog Thomas Sundblom, lott 43, omval 1 år 

Hans Krantz, lott 82, omval 1 år 
  Jeanette Grill, lott 402, omval 1 år 
Inga ytterligare förslag fanns på inkomna röstsedlar.   
Årsmötet beslöt 
att     välja i enlighet med valberedningens förslag 

 
§19 Val av revisorer och ersättare på 1 år 
Valberedningen föreslog Susanne Larsson, lott 138, omval 1 år 
  IréneEngstrand, lott 552, nyval 1 år  

suppleant: Conny Datreus, lott 436, nyval 1 år 
Inga ytterligare förslag fanns på inkomna röstsedlar.   
Årsmötet beslöt 
att     välja i enlighet med valberedningens förslag. 

 
§20 Val av ledamöter och val av sammankallande 
Valberedning som står till årsmötets förfogande: 
Carina Lenngren, omval, lott 435 (sammankallande) 
Brita Zellhann, omval, lott 449 
Yvette Häggqvist, nyval, lott 178 
Inga ytterligare förslag fanns på inkomna röstsedlar. 

 
Årsmötet beslöt 
att     fastställa valberedningen och sammankallande i enlighet med förslaget. 

 
§21 Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
 
 


