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Föreningen Drevvikens Fritidsträdgårdar
Protokoll Årsmöte, 2019-04-07
1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna
Föreningens ordförande Annika Bie öppnade mötet.
Årsmötet fann att kallelse skett enligt stadgarna.

2. Fastställande av röstlängd och dagordning
Röstlängden fastställdes till: 38 röstberättigade medlemmar
Dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande att leda mötet
Kari Larsen valdes att leda mötet.

4. Val av protokollförare
Till protokollförare valdes Solveig Danielsson.

5. Val av justerare tillika rösträknare (2)
Greta Askegård och Pia Ericson valdes till justerare och rösträknare

6. Verksamhetsberättelse och -plan 2018
Mötesordförande gick igenom materialet rubrik för rubrik. Berättelsen godkändes med förtydligande
under punkt studier i verksamhetsplanen; “...SOS har anordnat föreläsningar stödda av FSSK.” (ny
text ordet stödda ersätter ordet arrangerade). Samt korrigering av datum från 14 februari 2014 till 7
april 2019 i slutet av verksamhetsberättelsen.

7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
Kassören föredrog balans- och resultaträkning. Resultatet för år 2018 är 10 342 kronor
Beslut: Mötet godkände balans- och resultaträkning

8. Revisorns berättelse
Revisorberättelsen lästes upp då revisorn anmält förhinder att närvara.
Årsmötet godkände berättelsen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

10. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt
balansräkning
Beslut: 10 342 kronor går in i ny räkning för det kommande verksamhetsåret.

11. Behandling av motioner och förslag
Verksamhetsplan 2019
11.a Aktiviteter
11 a.1 Miljödiplomering av föreningen
Annika Bie redogjorde hur diplomeringen går till, den sker stegvis över flera år, mindre grupper inom
föreningen medverkar inom olika områden med stöd av kurser i Studiefrämjandet. Bl a innebär det att
varje lottinnehavare komposterar sitt eget material.
Beslut: Mötet var enhälligt för förslaget.
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11.a.2 Allmänna komposten
Kommer stängas under våren.
11.a.3 Gångar utanför lotten, styrelsen kommer uppmärksamma det egna ansvaret att sköta dessa.
11.a.4 Nyhetsbrev kommer efter varje styrelsemöte under odlingssäsongen.
11.a.5 Obligatoriska städdagar
Vid årsmötet 2018 antogs beslut att införa två obligatoriska arbetsdagar f o m 2019.
Beslut: En obligatorisk arbetsdag.
11.a.6 Brev med anmärkning. Nuvarande brev kommer omarbetas.
11.a.7 Mejl om SoS föreläsningar skickas till alla medlemmar
11.a.8 Infoträff för nya medlemmar. Information om regler och vad som pågår i föreningen.
11.a.9 Material via e-post
Beslut: Medlem ber själv om att få material per brev.
11.a.10 Vinbärsgallkvalster. Under våren kontrolleras alla vinbärsbuskar
Beslut: Verksamhetsplanen godkändes
11.b. Motioner
11.b1) Solpaneler för laddning av verktyg
Beslut: Styrelsen får uppdraget att undersöka detta.
11.b2) Att använda sjövatten för bevattning
Beslut: Styrelsen får uppdraget att undersöka detta.
11.b3) Ekonomiskt bidrag för uppsättning av bikupor
Beslut: Röstning gav avslag på motionen (12 för 17 emot).
Uppsättning av bikupor på området är dock inget hinder.
11.c Revidering av föreningens ordningsregler
11.c1 Bakgrunden gicks igenom avsnitt för avsnitt.
Styrelsen undersöker om hyreskostnaden på 50 kan sänkas.
11.c2. Förslag till reviderade ordningsregler för Föreningen Drevvikens Fritidsträdgårdar
Beslut: De presenterade ordningsreglerna antogs.

11.d Avgifter 2020
Oförändrade avgifter;


Städavgift, 300 kr per utebliven städdag. Om man missar samtliga städdagar. Vid deltagande
under en städdag utgår ingen avgift.



Inträdesavgift, 175 kr



Arrendeavgift, 1:59 per kvadratmeter



Köavgift, 150 kr

Beslut: Enligt styrelsens förslag.
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Höjd avgift:


Medlemsavgift, från 725 till 925 per lott
Bakgrunden till höjningen är ökade kostnader för föreningens vattenledningsnät.

Beslut: Genom röstning fastslogs att inte höja avgiften (10 för att höja 17 emot). Styrelsen utreder
vidare.

12. Fastställande av belopp för arvoden
Beslut: 20 000 kr avsätts till arvoden 2019.

13. Budget 2019
På grund av ökade kostnader för vattenledningar beräknas ett underskott på 12 241 kr.
Beslut: Mötet antog budgeten.

14. Val av styrelsemedlemmar
Annika Bie och Greta Smedje sitter ett år till.
a) Val av kassör (2 år)
Beslut: Irene Remmel valdes
b) Val av två ordinarie ledamöter (2år)
Beslut: Solveig Danielsson valdes om
Beslut: Lisskulla Moltke-Hoff nyval
c) Val av suppleanter (1 år)
Beslut: Tao Karlsson omval
Beslut: Kristina Allpere nyval
Beslut: Josephine Askegård nyval
Beslut: Angelica Åslund nyval

15. Val av revisorer
a) Val av två revisorer (1 år)
Beslut: Kristina Rovio – ekonomisk revision.
Beslut: Elisabet Wahl – verksamhetsrevision
b) Val av två revisorsuppleanter (1år)
Beslut: Greta Askegård valdes
Beslut: vakant

16. Val av valberedning


Val av tre ledamöter (1 år)
Beslut: Margita Uggla (sammankallande)
Beslut: Thereza Nordlund
Beslut: vakant

17. Övriga ärenden


Vattnet sätts på kring den 26 april.



Jordbeställning, Irene samordnar.
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Hjälp med taggiga växter önskar innehavare på lott 146 och 163. Styrelsen tittar på detta och
kommer med förslag.



Bin; Antonie Grahamsdaughter (lott 21) väckte frågan att starta upp samtal om
bin/naturskyddsföreningens arbete. Hon undersöker om det är möjligt att söka pengar för att
arbeta med det.

Flera frågor kom upp bla kring dagsverken utanför arbetshelger, lediga lotter och bokashi.

18. Mötet avslutades
Styrelsen avtackades med applåder.
Datum: 2019-04-07
Mötesordförande

Vid protokollet

KL/

SD/

Kari Larsen

Solveig Danielsson

Justeras

Justeras

GA/

PE/

Greta Askegård

Pia Ericson

