Kungsgärdets småstugeförening
UPPSALA

PROTOKOLL
2022-02-01

Styrelsemöte

Tid
Plats
Närvarande

2022-02-01 kl. 18:00
Margareta Svenningsson på Tegelgatan 47
Berndt Englund
Gunnar Flodén
Anna Karin Belfrage
Michael Reineskog
Margareta Svenningsson
Fredrik Johansson

§ 1 Mötet öppnas

Mötet öppnades av ordförande Berndt.

§ 2 Förberedelser inför årsmötet

1. Datum och plats
Styrelsen beslutade att med hänsyn till pandemin skjuta
fram årsmötet till den 24 mars för att möjliggöra ett fysiskt
årsmöte på Bror Hjorts hus. Gunnar bokar lokalen och
Margareta köper fikabröd.
2. Föredrag före årsmötet
Två förslag till föredragshållare har diskuterats vid
tidigare styrelsemöten:
- Michael Tjärnström, professor i meteorologi med
kunskaper om klimatförändringar. (Berndt)
- Representant från Uppsala vatten med fokus på åtgärder
för att minska översvämningsrisken i vårt bostadsområde.
(Sofie)
- Ett nytt förslag är Leif Andersson, professor i funktionell
genetik. (Berndt)
Styrelsen beslutade att i första hand fråga Michael och i
andra hand Leif. Båda två bor i området. Kan ingen av
dem följer vi upp med kommunen.
3. Kallelse och årsmöteshandlingar
Anna Karin skriver kallelsen och stämmer av med Berndt.
Medlemmarna ska i kallelsen informeras om att senast en
vecka före årsmötet skicka in eventuella ärenden att

behandla på mötet via e-post till Berndt och Anna Karin.
Kallelsen delas ut den 10 mars och läggs samtidigt upp på
hemsidan och Facebooksidan. Årsredovisningshandlingar,
revisionsberättelse och eventuella anmärkningar läggs upp
på hemsidan en vecka före mötet.
En röstlängd upprättas vid mötet.
4. Information från styrelsen
Styrelsen informerar om följande på årsmötet:
- Facebook och Hemsidan (Alex/Fredrik)
- Trädgårdskurs (Margareta)
- Samordning av inköp, t.ex. jord - vad tycker
medlemmarna? (Margareta)
- Isbana vid grusplanen utanför Mammas Meze (Fredrik)
Ett svar har skickats från kommunen som i nuläget inte
har någon möjlighet att spola fler isbanor, men ser
potential i platsen.
- 85-årsfirande (Styrelsen):
Ny skrift (Ingemund, Berndt)
Fest v.36 eller v.37, festkommitté
Historisk rundvandring, ej på festdagen (Berndt)
- Pumpatävling (Gunnar)
- Småstugebladet (Gunnar)
- Sticklingbytardag, ev samordnad med festdagen eller
trädgårdskursen (Berndt)
- Äppelmustning (Sofie)

§ 3 Valberedning

Styrelsen diskuterade valberedningens förslag som
kommer att presenteras på årsmötet.

§ 4 Föreningens ekonomi

Behållning 2021: 43 300 kr, 144 betalande medlemmar.
Uthyrning (byggställning, tält och porslin) har inbringat
1700 kr.

§ 5 Övrigt

Styrelsen beslutade att tacka av Gunnar, som valt att inte
ställa upp för omval, med ett presentkort.

§ 6 Nästa möte

Den 30 mars kl. 18 preliminärt på Mammas Meze.

§ 7 Mötets avslutande

Berndt förklarade mötet avslutat och tackade Margareta
för gott fika!
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