
Protokoll fört vid Kungsgärdets Småstugeförenings årsmöte 2022-03-24  

Kvällen inleddes i Bror Hjorths ateljé med att Andreas Jansson och Marvin Asp Martins från Uppsala 

Vatten informerade om orsaker till översvämningar och hur vi som villaägare kan förebygga att våra 

fastigheter drabbas. Presentationen finns tillgänglig på föreningens hemsida och ytterligare information 

kan hämtas på www.uppsalavatten.se. Därefter följde fika och mingel innan årsmötesförhandlingarna 

inleddes. 

 

§1 Årsmötets öppnande 

Ordförande Berndt Englund hälsade alla välkomna till Bror Hjorths Hus, och förklarade 

årsmötet öppnat.  

§2 Val av årsmötets ordförande 

Till mötesordförande valdes Berndt Englund. 

§3 Anmälan av årsmötets ordförandes val av protokollförare 

Till protokollförare valdes Anna Karin Belfrage.  

§4 Godkännande av röstlängd 

Röstlängden godkändes. 

§5 Godkännande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes efter ett tillägg av §8 Genomgång och godkännande av 

styrelsens verksamhetsberättelse. 

§6 Val av två personer att jämte årsmötesordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare  

Som protokolljusterare och rösträknare valdes Ingemund Hägg och Sofia Viklinder. 

§7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

Frågan om mötet blivit behörigt kallat blev med ”ja” besvarad. 

§8 Genomgång och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse 

Styrelsens verksamhetsberättelse redogjordes av Anna Karin Belfrage och godkändes av 

mötet. 

§9 Genomgång av styrelsens årsredovisning 

Kassör Gunilla Wiese gick igenom styrelsens årsredovisning vilket visar att ekonomin är 

god och möjliggör aktiviteter som den föreslagna 85-årsfesten (se §19). 

§10 Genomgång av revisorernas berättelse 

Gunilla redogjorde för revisorernas berättelse i vilken tillstyrks att resultat- och 

balansräkningen fastställs samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

§11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

Beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning. 

§12 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

Beslutades att föreningens vinst om 43 301 kronor balanseras i ny räkning. 

http://www.uppsalavatten.se/


§13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  

Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen.  

§14 Fastställande av medlemsavgifter 

Beslutades att årsavgiften kvarstår på 125 kr per hushåll. Ensamstående pensionär betalar 

dock bara 50 kr.   

§15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, 

revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av årsmötet  

Beslutades att styrelsemedlemmar, suppleanter och andra förtroendevalda liksom tidigare 

ej får arvode utan istället befrias från medlemsavgiften. 

§16 Val av styrelseordförande samt val av styrelseledamöter och suppleanter  

§17 Val av revisor/er och suppleant 

§18 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens sammankallande 

§16-18: Elisabeth Bergström redovisade valberedningens förslag på val av styrelseledamöter 

och övriga förtroendevalda. Efter omröstning fastställdes styrelsens sammansättning för 

kommande verksamhetsår:  

Ordförande:  Berndt Englund (omval) 

Styrelseledamöter: Gunilla Wiese, Michael Reineskog, Anna Karin Belfrage (omval) och 

Sofie Lücke (nyval) 

Styrelsesuppleanter: Margareta Svenningsson, Fredrik Johansson och Rolf Strandberg 

(nyval) 

Revisorer: Bengt Sörndal och Ewa Holmquist (omval) 

Revisorssuppleant: Lars Viktorsson 

Valberedning: Elisabeth Bergström och Margareta Strand (omval) 

Materialförvaltare: Styrelsen  

Grannsamverkan: Berndt Englund  

Hemsida: Fredrik Johansson 

Facebooksida: Alexander Tolfmans Mårtas 

§19 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i 

kallelsen 

Trädgårdskurs 24 april 2022: Margareta Svenningsson berättade om styrelsens planer på 

att anordna en trädgårdskurs med fokus på hur vi tar hand om våra fruktträd. 

Trädgårdsmästare Cecilia Hakfelt, som är väl bekant med området, kommer att dela med 

sig av sina kunskaper under dagen genom besök i 4 trädgårdar i området. Det finns plats 

för 25 deltagare och en avgift på 50 kr/ person kommer att tas ut. Information kommer i 

brevlådorna inom kort. 



Inköp av jord: Styrelsen har som förslag att samordna gemensam beställning av plantjord, 

barkmull och kogödsel från Rölunda Gård som erbjuder ekologiska, kravmärkta produkter. 

Styrelsen går vidare med förberedelser och kommer ut med mer detaljer om priser och 

inköpsalternativ i samband med informationen inför trädgårdkursen (se ovan). 

Äppelmustning: Sofie Lücke berättade om det stora intresset som finns hos föreningens 

medlemmar att lämna in trädgårdsäpplen för mustning till Krohns mobila musteri. 

Aktiviteten har genomförts två år i rad och kommer även att genomföras i höst. 

Hemsida och Facebooksida: Fredrik Johansson administrerar och uppdaterar hemsidan 

med mötesprotokoll och annan information som rör området och föreningen. Alexander 

Tolfmans Mårtas administrerar Facebook (FB)-gruppen och är den som godkänner 

medlemskap.  

Grannsamverkan: Berndt Englund visade information som finns på hemsidan, bland annat 

rapporter om bostadsinbrott som polisen skickar till grannsamverkansombud och tips om 

stöldskydd. FB-gruppen är betydelsefull för aktiv grannsamverkan då information där 

snabbt får spridning. 

85-årsfest: I samband med jubiléet finns planer på att under en helgdag i september anordna 

festligheter, förslagsvis på Lecheplätten. Styrelsen kommer att finnas med som stöd i 

arrangemanget, men en festkommitté behöver bildas för att planera och hålla i 

förberedelserna. Styrelsen bad intresserade medlemmar att anmäla sig till festkommittén 

via någon av styrelsemedlemmarna. 

Skrift till jubiléet: Ingemund Hägg berättade om sitt arbete med att sammanställa en skrift 

inför 85-årsjubiléet med titeln ”Var tror du att du bor – och hur?” Skriften består av utvalda 

texter som publicerats i tidigare jubileumsskrifter och kommer att finnas färdigtryckt till 

festen i höst. 

Historisk rundvandring: Det finns ett intresse hos föreningens medlemmar kring områdets 

historia och bevarandet av den unika miljö som vi bor i. Styrelsen har påbörjat planer på 

att under året, eventuellt i samband med 85-årsfirandet, anordna en rundvandring i området.   

Växttävling: De senaste åren har styrelsen anordnat växttävlingar och förra året delades 

pumpafrön ut. Styrelsen kommer att fatta beslut vid sitt nästa styrelsemöte om vilken 

växttävling som ska anordnas under 2022.  

Skridskobana: Fredrik Johansson berättade att han har undersökt möjligheten att få platsen 

utanför Mammas Meze spolad. Svaret från kommunen är att det i nuläget inte finns 

utrymme för ytterligare en skridskobana men att man ser potential i platsen. Om intresse 



finns kan styrelsen följa upp idén inför kommande vintersäsonger. Ingemund Hägg 

upplyste om att det ibland finns möjlighet att åka skridskor på den lilla sjön i Ekebydalen.   

Sticklingbytardag: Förslaget att anordna en sticklingbytardag ligger hos styrelsen och 

kommer att diskuteras vid kommande styrelsemöten.   

Småstugebladet: Gunnar Flodén meddelade att Småstugebladet kommer att produceras 

även fortsättningsvis. Sedan 2021 kopieras tidningen på tryckeri vilket ger bättre 

papperskvalitet och möjlighet till färgbilder. Idéer till innehåll och text till tidningen som 

ges ut två gånger per år är välkomna! 

Skyddsrum: Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har det inkommit förslag om 

att informera om skyddsrum i närheten av Kungsgärdet och möjlighet att nyttja dem. 

Michael Reineskog gav en presentation med information hämtad från MSB (Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap). Skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta 

med skylt. Man tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Bland 

annat finns det skyddsrum på Bergaskolan och vid fotbollsplanerna vid Karlsrogatan. För 

mer information, se MSBs hemsida och skyddsrumskartan: 

https://msbgis.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=8bfc89e7c6064bc1

81c6a1a6bbac2fa3&sliderDistance=1.1&find=Uppsala%2520K%25C3%25A5bo 

§20 Övriga frågor 

Med anledning av att styrelseledamot och föreningens tidigare ordförande Gunnar Flodén 

valt att inte ställa upp för omval, höll Berndt Englund ett tal för att hylla och tacka för 

Gunnars mer än 30-åriga engagemang i föreningen och överlämnade ett presentkort för ett 

restaurangbesök. 

§21 Årsmötets avslutande 

Årsmötet avslutades av mötesordföranden Berndt Englund.  

 

Vid protokollet     Ordförande  

Anna Karin Belfrage     Berndt Englund  

 

Justeras      Justeras  

Ingemund Hägg     Sofia Viklinder 
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