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Årsmötet ägde rum den 26 februari 2020 i Bror Hjorths Hus. De stadgeändringar som styrelsen
föreslagit och som godkändes på ett extra årsmöte den 15 september 2019 godkändes en andra gång
på årsmötet. Det innebär att de reviderade stadgarna nu gäller. Gunnar Flodén avtackades för sina
insatser under 14 år som ordförande av den nytillträdde ordföranden Berndt Englund. Efter årsmötet
serverades kaffe och bröd och därefter höll Gunnar Flodén ett uppskattat föredrag om motorfordon
och leksaker med hög nostalgifaktor.
På grund av covid-19 har styrelsen under 2020 vidtagit åtgärder för att kunna genomföra
styrelsemöten på ett smittsäkert sätt. En del av styrelsens 5 protokollförda möten under 2020 har
hållits utomhus eller digitalt.
Berndt Englund och Alexander Tolfmans Mårtas har arbetat med föreningens hemsida och
Facebookgrupp. Hemsidan används bland annat för att dela protokoll och för att informera om
aktiviteter och tillgängliga redskap i föreningen. Många medlemmar i föreningen är aktiva på
Facebooksidan. Inläggen med diverse uppdateringar från boenden i området har ofta över 100
visningar vilket tyder på att FB-sidan är en effektiv kanal för att nå ut med information.
Styrelsemedlemmarna är kontaktpersoner för Grannsamverkan. Berndt Englund är även
kontaktperson med Kungsgärdets egnahem- och fruktodlarförening.
Två nummer av Småstugebladet har under 2020 publicerats under ledning av redaktör Gunnar
Flodén.
Baserat på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska spridning av covid-19
beslutade styrelsen att skjuta på den årliga Lecheplättfesten som var planerad till september.
Styrelsen hoppas kunna genomföra evenemanget under 2021.

Sofie Lücke tog initiativ till att anlita Krohns mobila musteri för äppelmustning. Ungefär 30 hushåll
från föreningen lämnade in äpplen för mustning den 3 oktober och med det intresset siktar styrelsen
på att anordna aktiviteten även under 2021.
Solrosfrön delades ut med Småstugebladet i april och vinnarna i solrostävlingen korades i samband
med äppelmustningen den 3 oktober.
I juni och i oktober planterades blomlökar på Lecheplätten.
Föreningens porslin, tält och stege har hyrts ut vid några tillfällen. Trädgårdsredskapen har lånats ut
några gånger. Under året har ett nytt tält införskaffats då det gamla var i dåligt skick.
Medlemsavgift var 125 kr per hushåll. 50 kr för ensamstående pensionär.
Styrelsen föreslår att årets resultat, enligt kassörens redovisning, balanseras i ny räkning.
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