Protokoll från Eneby Trädgårdsstadsförenings årsmöte
Söndagen den 9 november 2008 kl 15.00 i Spånga Folkets Hus
16 personer deltog.
Mötet inleddes med att Björn Berglund visade en film om biodling och berättade
om sin egen honungsproduktion. Åhörarna fick höra hur viktiga bin är för fruktoch bärskörden och kunde efter mötet köpa närproducerad honung. Inslaget var
mycket uppskattat.
1.

Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Gunnar Häger.
2.

Val av ordförande för årsmötet

Bengt Kaspar valdes.
3.

Val av sekreterare för årsmötet

AnnaCarin Carlen valdes.
4.

Val av två personer och tillika rösträknare att jämte ordföranden
justera protokollet

Björn Berglund och Henrik Lindén valdes.
5.

Fråga om årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet befanns behörigen utlyst.
6.

Styrelsens verksamhetsberättelse

Det gångna årets verksamhetsberättelse, infogad i kallelsen, lästes upp. Ordet
lämnades därefter fritt. På en fråga om huruvida en satsning på gemensamt
bredband/kabelnät var utagerad, svarade Andreas Gretander: Eftersom Telia
varken vill äga själva nätet eller sköta administration, fakturering etc krävs att en
ekonomisk förening tar på sig detta. Styrelsen anser inte att det i dagsläget är
möjligt. Om förutsättningarna ändras kan frågan tas upp igen. Ytterligare
information finns i verksamhetsberättelsen och på hemsidan.
7.

Fastställande av verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen fastställdes av årsmötet
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8.

Ekonomisk redogörelse

Kassören Gunilla Kinnestrand gick igenom årets ekonomi. Föreningen har bra
ekonomi och året har gått med plus. Bland de större posterna kan nämnas inköp
av två nya partytält och service av släpvagnen. Valborg kostar föreningen ganska
mycket med tillstånd, kör etc.
Ordet lämnades fritt. Ingen hade något att ta upp om ekonomin.
9.

Revisionsberättelse

Årets revisionsberättelse från föreningens revisor Frank Waltersson, upprättad
den 27 oktober 2008, lästes upp.
10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Efter att verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen lagts fram, beviljade
årsmötet ansvarsfrihet för styrelsen.
11.

Val av styrelse

Valberedningen var inte representerad utan föreningens ordförande redogjorde
för valberedningens arbete. Det hade varit svårt för valberedningen att hitta
Enebybor som är villiga att vara med i styrelsen.
Karin Sjölinder har flyttat från Eneby och därmed lämnat styrelsen. Kristina
Gunnarsdotter är villig att gå in som ordinarie i styrelsen. Gunnar Häger ställer
upp för omval. Inga fler förslag fanns.
Beslut: Omval Gunnar Häger (x år), nyval Kristina Gunnarsdotter (2 år).
12.

Fråga om arvoden

Styrelsen föreslog oförändrat arvode vilket godkändes av årsmötet. Det innebär
999 kr per styrelsemedlem, materielförvaltare och släpvagnsansvarig samt 500 kr
till revisor och revisorssuppleant.
13.

Val av styrelsesuppleanter

Andreas Gretander ställer upp för omval och valdes (1 år). Eftersom inga fler
förslag fanns, är en suppleantplats vakant.
14.

Val av materielförvaltare

Inget förslag fanns. Frågan om materielförvaltare är en stående punkt på alla
styrelsemöten. Styrelsen har kontakta både Björkahemmet och flera hushåll med
garage, undersökt möjligheten att ställa upp en friggebod på kommunens mark
eller köpa in ett täckt släp, men frågan har inte kunnat lösas. Materielen är i dag
fördelad hos styrelsen enligt förteckning på hemsidan.
Styrelsen ges i uppdrag att fortsätta hitta en lösning, men om den inte lyckas kan
materialen säljas ut och utlåningen därmed upphöra.
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15.

Val av valberedning

Valberedning har varit Göran Sandberg, som trots träget arbete inte lyckats hitta
någon villig till styrelseuppdrag. Bengt Kaspar föreslogs vid mötet och var villig
att ställa upp.
Bengt Kaspar valdes.
16.

Val av revisor och revisorssuppleant

Frank Waltersson föreslogs som revisor och Leif Lagerkvist som
revisorssuppleant. Dessa valdes.
17.

Budget och fastställande av medlemsavgiften för kommande
verksamhetsår

Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift 150 kr och att spendera hälften av
kapitalet på att fira 70 år. Med inga förändringar i övrigt innebär det ett rejält
underskott nästa år.
Årsmötet gillade att medlemsavgifterna kommer till användning för
gemensamma aktiviteter och fastslog budget och medlemsavgift.
18.

Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till årsmötet

Inkommen e-post om eventuell bebyggelse på Enebyängen lästes upp. I samband
med det nya avtalet om Bromma Flygplats har bullerstörningsområdet
omdefinierats och ängen ingår inte längre.
I diskussionen som följde poängterades att kommunen hittills haft mycket strikta
regler för om- och tillbyggnader i Eneby, eftersom områdets karaktär ska
bevaras.
Än så länge finns inget beslut att överklaga, och i tidigare ärende (sopstationen)
tilläts endast angränsande fastigheter överklaga, vilket i detta fall torde vara
boende på Enebyvägen och Komministervägen. Årsmötet ansåg att det är viktigt
att styrelsen bevakar frågan, utreder hur protesterna bäst kanaliseras och lämnar
information till de boende i området.
Det står dock alla fritt att kontakta och kräva svar från myndigheterna, ju fler
desto bättre. Styrelsen fick i uppdrag att fortsätta bevaka ärendet.
19.

Övriga frågor:

Björn Berglund har föreslagit en anslagstavla/annonsplats på hemsidan, för
medlemmar i föreningen. För detta och för att i övrigt sköta webbsidan bör en
webbredaktör utses.
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att lösa frågan om hur hemsidan ska
underhållas, med eller utan anslagstavla.
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Åsa Gretander föreslog en upprepning av tidigare års kulturvandring i Eneby.
Styrelsen tar med sig förslaget som en programpunkt under året som kommer.
Ordföranden avslutade mötet.
Mötesordföranden tackades med biobiljetter, och styrelsens ordförande Gunnar
Häger tackade mötesdeltagarna och önskade på återseende.

AnnaCarin Carlen
Sekreterare

Henrik Linné
Justeringman

Björn Berglund
Justeringsman
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