
Protokoll från årsmöte 19 april 2020 i Hässelby Slotts trädgårdsförening 

1. Mötet öppnandes av föreningens ordförande Sinikka Suutari.  
2.  Det konstaterandes att årsmötet hade utlysts i laga ordning till den 14 mars. 
3.  Årsmötet godkände att stämman flyttades till 19 april. 
4.  Den ursprungliga dagordningen fastställdes och särskild anpassning kommer 

att ske till Coronapandemin. 
5.  Röstlängden fastställdes av Sinikka Suutari som konstaterade att 28 

medlemmar hade lämnat brevröster och att fem medlemmar deltog i 
möteslokalen. 

6.  Till mötesordförande valdes Gunnar Lindgren. 
7.  Till sekreterare för årsmötet valdes Jan Nyberg (lott 54). 
8.  Till justerare, tillika rösträknare, valdes Sinikka Suutari (lott 5B) och Jonas  

  Hamilton (lott 48). 
9.  Verksamhetsberättelsen för 2019 refererades summariskt och lades till 

handlingarna (med en rättelse av undertecknads namn på sidan 4). Bilaga 1 
10.  Resultat- och balansräkningen fastställdes. Bilaga 2 och 3 
11.  Revisorernas berättelse lades till handlingarna. Bilaga 4 
12.  Styrelsens förslag för årets resultat godkändes och det beslutades att 

underskottet ska täckas med medel från föreningens egna kapital. 
13. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
14.  Behandling av motioner: 

- Motion 1 om arbetsbefrielse för 75+ avslogs med kommentaren att 
uppgifterna anpassas till medlemmarnas hälsa och förmåga 

- Motion 2 om källarförrådet ansågs besvarad i och med kompletteringar till 
de lokala ordningsföreskrifterna om förrådsinnehavarnas ”ansvar att hålla 
sitt förråd städat och rent från ruttnande grönsaker”. 

- Motion 3 om rökning ansågs besvarad genom att de lokala 
ordningsföreskrifterna kompletteras med rökförbud i kaféet under 
öppettiderna - i enlighet med en ny lag den 1 juli 2019. 

15.  Val till styrelsen 
a. Till kassör på två år valdes Jonas Hamilton 
b. Till ordinarie ledamot på två år valdes Lillian Li (lott 72) 
c. Tre suppleanter valdes på ett år: Frida Grape (lott 56), Bo Axelsson (lott 78) och 

Jan Nyberg. 
16.  Val av revisorer  

a) Två revisorer omvaldes på ett år: Lena Grönqvist (lott 59) och Britt 
Haselwanter (lott 42) 
b) Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Bengt Vängstam (lott 60)  

      17. a) Till caféansvarig på ett år valdes Anita Helander (lott 81B) 

      17. b) Till ansvarig för festkommittén på ett år valdes Suwan Naklang (lott 54) 



        18. Till ansvarig för hemsidan på ett år valdes Martin Thorsell (lott 68) med 
              Johanne Hoffart (lott 37) som ersättare. 

19. Till valberedning valdes på ett år Anna-Maria Danielsson Poulain (lott 42) som  

      sammankallande och Lene Nielsen (lott 38). 

20. Reviderad arbetsordning för gemensamma arbetsuppgifter antogs. Bilaga 5.  
Under coronapandemin sker anpassningar, bl.a. att medlemmar över 70 år är 
arbetsbefriade och att cafégruppen tills vidare inte bemannas. En 
pandemianpassad arbetsfördelning har skickats ut tidigare och 
arbetsgrupperna får mötas på distans eftersom arbetsdagen den 16 maj är 
inställd.  Styrelsen fick mandat att följa och anpassa det gemensamma arbetet 
till utvecklingen av pandemin. 

21.  Reviderade lokala ordningsföreskrifter godkändes. Bilaga 6 
22.  Verksamhetsplanen för 2020 antogs med justeringar: arbetsdag tills vidare 

enbart den 5 september; kaféet öppnas inte den 17 maj, trädgårdsmarknad 
med loppis kan förhoppningsvis genomföras den 22 augusti. Bilaga 7. 

23.  Ersättningar och arvoden för 2020 fastställdes med ett totalbelopp 
motsvarande 25 procent av ett prisbasbelopp, dvs 11 825 kronor i år. Bilaga 8 

24.  Avgifter för nyckel, depositioner, städavgift mm fastställdes enligt styrelsens 
ändrade förslag med anpassning till pandemin (ingen arbetsdag den 16 maj och 
såldes ingen avgift för frånvaro då). Hyresperioden för källarförråden ändrades 
till 1 juli-30 juni. Ingår i bilaga 8 

25.  Budgeten för 2020 godkändes. Ingår i bilaga 2. 
26.  Till firmatecknare valdes ordföranden Sinikka Suutari (personnr: 511024-6385) 

och kassören Jonas Hamilton (690327-0319) var för sig.  
27.  Övriga frågor: Årsmötet beslutade att i möjligaste mån sprida meddelanden, 

årsmöteshandlingar mm med e-post.  
28.  Mötesordföranden Gunnar Lindgren avtackades med blommor. 
29.  Ordföranden Sinikka Suutari avslutade mötet. 
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Bilagor 

 

1. Verksamhetsberättelse för 2019 
2. Resultaträkning och budget 
3. Balansräkning 
4. Revisorernas berättelse 
5. Reviderad arbetsordning 
6. Reviderade lokala ordningsföreskrifter 
7. Verksamhetsplanen för 2020 
8. Ersättningar och avgifter 

 

 


