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Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening  
Protokoll fört vid årsmöte 2011 
 
 
 
 
Datum    Torsdagen 24 mars 2011 
 
Lokal     Sockenstugans matsal, Statsrådsvägen 9 
 
Tid    kl 19.15 
 
Närvarande    45 personer varav 32 medlemmar 
 
 
 
Årsmötet inleds med att Kollektivhusföreningen Sockenstugans ordförande Ingrid 
Eckerman gjorde en uppskattad presentation av kollektivhuset. Därefter gjorde 
trädgårdsstadsföreningens ordförande Jan Gustavsson en också mycket uppskattad 
tillbakablick över trakten och Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening.  
 
 
1. Årsmötet öppnas 
Föreningens ordförande Jan Gustavsson hälsade alla välkomna och förklarade 
årsmötet 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 samt publicerats på 
föreningens hemsida, www.skarpnack.org. Röstlängden utgörs av utskrift från 
medlemsregistret där de närvarnade 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. 
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6. Val av justeringsmän tillika rösträknare 
 
Beslut att  till justeringsmän och rösträknare välja 

Anna Ekelin och Håkan Ridderström. 
 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Föreningens ordförande Jan Gustavsson föredrar verksamhetsberättelse för 2010. 
Föreningens kassör Anders Wennersten föredrar årsredovisningen för 2010. Resultatet 
är plus 43 833 kr. Det noteras att uthyrningen går bra och att tälten är särskilt 
efterfrågade. 
 
Beslut att  godkänna verksamhetsberättelse för 2010.  
 
8. Revisorernas berättelse 
Föreningens revisor Ingrid Konnbjer föredrar revisorernas berättelse.  
 
Beslut att  anteckna revisionsberättelsen och fastställa balans- och resultaträkning. 
 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Beslut att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
10. Motioner 
Inga motioner har inkommit.  
 
11. Fastställande av budget (verksamhetsplan), årsavgiften samt arvoden till  
      styrelsen och revisorer 
Kassör Anders Wennersten föredrar förslag till budget för 2011. Års-/medlemsavgiften 
föreslås fortsatt oförändrad, 75 kr/år. Eftersom de nya husen i området nu är inflyttade 
förväntas inte medlemsantalet öka. Den utrustning som planeras att köpas in bokförs 
utan avskrivning varför hela summan belastar årets budget.  
 
Beslut att  fastställa föreslagen budget för 2011. 
             medlemsavgiften skall vara 75 kr/år. 
 
12. Val av ordförande, på ett år 
Valkommitténs sammankallande Ulf Svahn redovisar att kommittén nominerar Jan 
Gustavsson. 
 
Beslut att  till ordförande välja Jan Gustavsson. 
 
13. Val av övriga styrelseledamöter 
Valkommitténs sammankallande Ulf Svahn föredrar kommitténs förslag. 
 
Beslut att  som ordinarie ledamöter på två år välja 

Jan Söderström och Karin Månsson, båda omval. 
 
14. Val av suppleanter, på ett år 
Valkommitténs sammankallande Ulf Svahn föredrar kommitténs förslag. 
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Beslut att som suppleanter välja 
Ingegerd Hahn, Per Åström och Jan Truedson, samtliga omval.  

 
 
 
15. Val av revisor, på två år 
Valkommitténs sammankallande Ulf Svahn föredrar kommitténs förslag. 
 
Beslut att som revisor på två år välja Ingrid Konnbjer, omval. 
 
16. Val av två revisorssuppleanter, på ett år 
Valkommitténs sammankallande Ulf Svahn föredrar kommitténs förslag. 
 
Beslut att som revisorsuppleanter välja 

Katarina Synnergård och Birgitta Einarsson, båda omval. 
 
17. Val av tre ledamöter till valkommittén, varav en sammankallande 
 
Beslut att  som valkommitté välja Ulf Svahn, sammankallande, samt Nils Beijer, båda 

omval, samt Stephan Kull, nyval. 
 
18. Övriga frågor 
Snöröjningen har varit dålig den gångna vintern. Datumparkering föreslås för att 
underlätta snöröjningen liksom att boende ska uppmanas att inte parkera på gatorna. 
På Riksrådsvägen förekommer störande genomfartstrafik till Bagarmossen. 
Fyrvägsstopp och blompottor på vägen föreslås. 
 
Angående kabeltevesystemet konstateras att detta inte är föreningens angelägenhet. 
 
Beslut att ge styrelsen i uppdrag att se över snöröjningen, genomfartstrafiken och 

parkeringen inom området, gärna tillsammans med kollektivhusföreningen 
Sockenstugan. 

 
19. Årsmötesförhandlingarna avslutas 
Mötesordförande tackar kollektivhusföreningen Sockenstugan och mötesdeltagarna för 
visat intresse och avslutar mötet.  
 
 
Vid protokollet:  
 
 
Karin Månsson 
 
 
Justeras: 
 
 
Anna Ekelin   Håkan Ridderström 
 
 


