
Skogsgläntans odlarförening, årsmöte 25/5-2014
1, Val av ordförande för mötet
Lena Hellström väljs till ordförande för mötet.
2, Val sekreterare för mötet
Lisa Olsson väljs till sekreterare för mötet. 
3, Val av justeringsmän tillika rösträknare
Emma Björneke och Elin Wood väljs till justeringsmän tillika rösträknare. 
4, Fråga om mötet blivit behörigen kallat
Mötet har inte blivit behörigen kallat. Kallelse har gått ut via anslagstavlan på området samt 
hemsidan och Facebook. Då tidigare kallelser gått ut via e-post bör e-post vara 
kommunikationsvägen mellan styrelse och medlemmar. När valberedningen ringde runt till 
medlemmarna inför årsmötet var det endast ett fåtal som inte visste om årsmötet så trots 
kommunikationsmissen har de flesta medlemmar blivit underrättade. Styrelsen tar åt sig av kritiken 
och ska vara tydligare i sin kommunikation hädanefter. 
5, Fastställande av röstlängd och dagordning
Röstberättigade medlemmar: 22 st, se bifogad fil. Dagordningen fastställs. 
6, Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen läses upp av Lena och efter ändring av befattning inom styrelsen - från 
ledamot till suppleant för Ella-Mina Andersson - fastställs verksamhetsberättelsen.
7, Revisorns berättelse
 Finns ingen. Föreningen har inte fått några fakturor för 2013 från Fastighetskontoret. 
8, Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.
9, Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 9a, Ändring av stadgar
 Finns inga ändringar att göra.
 9b, Nyttjanderättsavtal
 Finns inga ändringar att göra
10, Fastställande av årsavgift och budget
Styrelsen får fortfarande inga svar eller beslut från Fastighetskontoret angående höjning av 
arrendeavgiften. Fastighetskontoret lämnar ett räkneexempel: odlingslott på 100kvm = 600 kr i 
arrende/år. Samtidigt säger Fatighetskontoret att det är en höjning på sikt och att hela höjningen 
inte kommer att genomföras i år. Styrelsen föreslår 200 kr i medlemsavgift samt 5kr/kvm i arrende 
och 5kr/kvm för vatten. När plusgiro-kontot är skapat betalas medlemsavgiften in, avvakta därför 
tills vidare med att betala in arrende/vatten. Styrelsen fortsätter söka kontakt med 
Fastighetskontoret om att skriva kontrakt och få fakturorna för 2013.
11, Val av styrelse och suppleanter
Ella-Mina Andersson vill inte fortsätta som suppleant. Årsmötet beslutar att Emma Waller väljs in i 
styrelsen. Styrelsen består av följande personer:
Lena Hellstöm: ordförande (vald på ett år)
Emma Waller: sekreterare (vald på två år)
Göran Johansson: kassör (vald förra året på två år)
Anders Engqvist: ledamot (vald på två år)
Danica Popovska: ledamot (vald förra året på två år)



Lisa Olsson: suppleant (vald på ett år)
Selma Franzén: suppleant (vald på ett år)
12, Val av revisor och suppleant för denne
Årsmötet väljer Sven-Olof Carlsson till revisor och Elin Wood till revisorssuppleant.
13, Val av valberedning bestående av tre personer med en som sammankallande
Till valberedningen väljs Magnus Ermund, Carin Glud och Mikaela Lindgren, med Magnus Ermund 
som sammankallande.
14, övriga frågor: 
Namnbyte: Fastighetskontoret vill att föreningen byter namn då de hävdar att många 
odlarföreningar heter Skogsgläntan, men vi behåller områdets namn. Enligt google finns inget 
annat område som heter Skogsgläntan. 
Inköp: Diskussion förs om föreningen behöver köpa in en bensindriven gräsklippare, något som vi 
avvaktar med. Inköp av förbrukningsvaror till befintliga grästrimmers -  olja, bensin, tråd - ansvarar 
Sven-Olof Carlsson för.
Kompost: Missköts idag, antagligen behöver de tömmas och börjas om med. Det behövs 
föreskrifter och styrelsen får i uppdrag att ta fram dessa. Styrelsen ska återuppta kontakten med 
Paula Palm på stadsnära odling för att eventuellt få utbildning i hur vi ska sköta komposten. 
Städschema: Styrelsen tar fram ett städschema för säsongen.
Städdag: Styrelsen kallar till en städdag inom kort.
Telefonlista: Styrelsen frågar samtliga medlemmar om de godkänner att lämna ut sitt 
telefonnummer för att skapa en telefonlista att sätta upp i containern. 
Nya odlare/kölista: Tydligare riktlinjer om att börja odla alternativt betala medlemsavgiften i början 
av säsongen, t.ex senast ett visst datum.
Obligatoriska grupper: Förslag på obligatoriska grupper för att underlätta styrelsens arbete, t.ex 
kompost, festkommitté, gräsklippare. Styrelsen tar med sig förslaget till nästa styrelsemöte.
Gemensam maillista: För t.ex fröbyten, tankar och idéer. Jan Sylvan kan administrera en 
gemensam maillista via hemsidan. 
Gräsklipp: Kan lämnas till lott nr 9, Elin Wood.
Vattenslangar: Selma har satt slangar på tre av fyra vattenposter, kan användas av alla. 
Redskap i boden: Det som står i boden ska alla kunna använda. Privata verktyg som inte ska 
användas av annan medlem ska förvaras på odlingslott. Märk med namn för att underlätta vem 
som äger vad. 
15, Årsmötet avslutas. 
Lena Hellström, ordförande   Lisa Olsson, sekreterare  
Elin Wood, justerare    Emma Björneke, justerare


