
Protokoll fört vid årsmöte, Hovsjö koloniträdgårdsförening  
 
Lokal: Malinsbo föreningslokal, Bangatan 6, Södertälje 
Datum: 20170326 
Närvarande: se bifogad närvarolista 
 
§ 1 
Öppnande  
Styrelsens ordförande Charlotta Tempelman öppnade stämman och hälsade alla hjärtligt 
välkomna. 
 
§ 2 
Fastställande av dagordning 
Stämman beslöt att godkänna dagordningen. 
 
§ 3 
Fastställande av röstlängd 
27 stycken röstberättigade deltog på stämman. 
 
§ 4 
Kallelse  
Stämman beslöt att kallelse till årsmötet skett i vederbörlig ordning. 
 
§ 5 
Mötesordförande 
Stämman beslöt att välja Pierre Gräff till att leda årsmötet. 
Pierre inledde med att informera stämman om de personer som arbetar på 
koloniträdgårdsförbundets kansli. Information gavs även om vad dessa personer till exempel 
kan hjälpa medlemmar i koloniträdgårdsföreningar med. Han gav även en del material till 
styrelsen som den har att dela ut till de medlemmar i föreningen som visar intresse i frågan. 
Pierre informerade vidare om vilka utbildningar som koloniträdgårdsförbundet kan bistå med, 
vissa odlingstips samt till sist något om hur förbundet är organiserat. 
 
§ 6 
Protokollförare 
Stämman beslöt att välja sittande till att föra protokoll för årsmötet. Sekreteraren tackade för 
förtroendet. 
 
§ 7 
Justerare 
Stämman beslöt att välja Timo Ekström samt Gun Nyström till justerare tillika rösträknare. 
 
§ 8 
Förvaltningsberättelsen 
Styrelsens ordförande läste upp förvaltningsberättelsen. 



Berättelsen avbröts en kort stund med anledning av att det uppstod en diskussion kring 
avfallshanteringen på föreningens område. 
Ordförande bad om ursäkt för de påminnelser om inbetalningar som styrelsen varit nödgade 
att skicka ut till några av föreningens medlemmar. 
Ordförande informerade vidare om att det under året hänt att, för henne okända personer 
tvättat bilar på föreningens område och vid dessa tillfällen använt sig av vatten från 
föreningens färskvattenpump. Några medlemmar yttrade sig kring det olämpliga i detta 
beteende  varpå en medlem i föreningen, Christer Fors, erbjöd sig att ordna så det blir ett lås 
till föreningens färskvattenpump. Detta lås ska kunna hanteras med samma nyckel som 
används till de vattenklosetter som föreningen förfogar över. 
Ordförande bad medlemmar som är intresserade av odlingslott, att efter stämman anmäla 
sitt intresse till någon ur styrelsen. 
En medlem tog upp frågan angående skötsel av de gemensamma grusgångarna och 
undrade om möjligheter att lägga ut detta på entreprenad. Medlemmen anmodades att 
lämna sitt förslag till styrelsen via föreningen mail. 
En annan medlem gav tips angående ett företag som skulle kunna sköta de gemensamma 
grusgångarna, enligt honom till en fördelaktig kostnad. Peter Sirkén tog på sig att påminna 
denna medlem om att han ska ta kontakt med styrelsen angående sitt förslag. 
Ordförande läste klart berättelsen. 
Stämman beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen i sin helhet. 
 
§ 9 
Revisorernas berättelse 
Timo Ekström läste upp revisionsberättelsen.  
Stämman beslöt att godkänna denna berättelse. 
 
§ 10 
Balans och resultaträkning 
Styrelsens ordförande gav en beskrivande förklaring till den svåra situation som uppstått för 
styrelsen på grund av den avgående kassörens handhavande. Ordförande informerade 
stämman om att styrelsen varit tvungen att lämna bokföringen till en revisionsbyrå med 
anledning av att avgående kassören inte fullgjort sitt förtroendeuppdrag.  
Revisor Timo Ekström gav ordförande Charlotta en eloge för hennes arbete och beskrev hur 
hon varit tvungen att agera som detektiv för att kunna finna kvitton, räkningar etc. En 
medlem undrade varför inte avgående kassör gjort detta arbete. Denna medlem, samt övriga 
medlemmar på stämman, fick till svar av Timo att avgående kassören inte skött sitt arbete. 
Han informerade vidare om allt det merarbete som detta åsamkat ordförande men även hur 
revisorerna drabbades av detta merarbete och hur oerhört mycket tid detta tagit. 
Stämman fastställde balans och resultaträkningen. 
Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 11 
Motion 
Marianne Cederlund redogjorde för sin motion som handlade om att hon anser att 
containern ska bort från området. 



Peter Sirkén redogjorde för styrelsens ståndpunkt och anledningen till att Marianne inte fått 
svar angående sin motion, i vederbörlig ordning. Han hänvisade bland annat till att styrelsen 
varit väldigt ansträngd och nedtyngd av allt det merarbete som styrelsen drabbats av med 
anledning av avgående kassörens agerande. 
Stämman ansåg att motionen blivit besvarad. 
Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med frågan på kommande 
möten. 
 
§ 12 
Förslag till namnbyte 
Styrelsens ordförande redogjorde för anledningen till att förslaget om namnändring kommit 
upp. Bland annat har taxichaufförer svårt att hitta till vårt område. En medlem beskrev hur 
detta drabbat henne och hur jobbigt det varit. 
Ordförande informerade vidare om att hon varit i kontakt med Södertälje kommun och att 
hon talat med ansvarig i frågan. Vidare fick stämman information om att det inte kommer att 
tillfalla föreningen några kostnader för eventuellt namnbyte. 
Mötesordförande gav ordet fritt och många av medlemmarna på stämman tog tillfället i akt 
att uttala sig och många menade att det var bra att byta namn. (Namnet Sandtorp är inte 
godkänt av kommunen.) 
Stämman beslöt att ändra namn från Hovsjö koloniträdgårdsförening till Måsnarens 
koloniträdgårdsförening. 
 
§ 13 
Arvode till styrelsen, revisorer samt förvaltare 
En diskussion uppstod om hur detta arvode ska hanteras. 
Privata utlägg ska ersättas mot uppvisande av kvitto. 
Stämman beslöt att höja beloppet för arvode till 17500 kronor. 
 
§ 14 
Budget 
Förslaget till budget 2017 
Flera av medlemmarna på stämman kom med frågor kring budgeten. Vad de olika siffrorna 
står för etcetera. 
Stämman antog budgeten. 
 
§ 15 
Årsavgiften  
Styrelsen hade lagt ett förslag till årsmötet om att årsavgift för odlingslott respektive stuglott 
för år 2018 bör höjas. 
Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens motivering till förslaget om höjning av 
årsavgifterna. 
Flera av medlemmarna på stämman hade åsikter om nivån på höjningen, enligt styrelsens 
förslag. Andra medlemmar hade åsikter om att höjningen är relevant och åberopade att det 
är svårt att hålla rent i klubbhuset i nuläget och menade att en renovering av detsamma är 
relevant. 
Andra medlemmar på stämman ifrågasatte klubbhusets existens. 



Peter Sirkén redogjorde för kostnaderna att driva klubbhuset, underhåll, eventuell rivning. 
Han åberopade den utredning som Johannes Geiger gjort under 2016 på uppdrag av 
styrelsen. 
Peter Sirkén redogjorde för det stora arbete som det medför ansvarig för klubbhuset, vid 
uthyrning. 
Han åberopade slutligen att klubbhuset även har en stor samlande funktion för föreningen. 
Huset används bland annat för: olika möten, uthyrning, arbetsdagar med mera. 
En medlem på stämman meddelade att han skulle kunna komma med förslag på företag för 
taktvätt. 
Styrelsens ordförande meddelade stämman den summa som inkommit till föreningen för 
uthyrning av klubbhuset.  
Ordförande meddelade i denna veva att det är oerhört behövligt med renovering av 
klubbhusets altan. 
För att kunna hålla nuvarande standard på huset är en höjning av årsavgiften helt 
nödvändig, fastslog styrelsen. 
Stämman beslöt att årsavgiften ska höjas. 
Efter en relativ livlig debatt så var medlemmarna på stämman till slut mogna att fatta beslut i 
frågan. 
Stämman beslöt att höja avgiften för stuglott med 600 kronor för år 2018. 
Stämman beslöt att höja avgiften för odlingslott med 300 kronor för år 2018. 
 
§ 16 
Val 
Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens upplevelse av sitt uppdrag. Hon 
menade att det varit ett mycket betungande och tråkigt arbete. Valberedningens ordförande 
framhöll sin besvikelse över att så många av föreningens medlemmar tackat nej till frågan 
om att kunna stå till förfogande, att kunna väljas in i styrelsen. 
 
Vidare informerade hon om att föreslagen medlem till förtroendeuppdraget som kassör, 
saknar utbildning för sitt uppdrag. 
Det framhölls av valberedningens ordförande att närvaro på styrelsemöten samt 
samarbetsvilja är viktigt i en styrelse. 
Valberednings ordförande föredrog valberedningens förslag till kommande styrelse. 
 
Stämman valde Margareta Lindström till ordförande på två år. 
Stämman valde Eva Holmgren till kassör, fyllnadsval på 1 år. 
 
Mötesordförande meddelade sin ståndpunkt att hela styrelsen bör gå en kurs i 
styrelsearbete. 
 
Stämman valde Peter Sirkén samt Helen Gustavsson, omval på två år. 
Stämman valde George Aphrem, fyllnadsval på 1 år. 
Stämman valde Helena Wallén samt Tuula Kivijärvi,  nyval respektive omval, på 1 år. 
 
Stämman valde Marianne Heldt till revisor samt Hanaa Gharzani till revisorssuppleant. 
Omval på 2 år respektive omval på 1 år. 



 
Stämman valde Charlotta Tempelman att vara föreningens ombud för Skansen. 
Stämman beslöt att blivande styrelsen utser ombud för Östra regionen. 
 
Stämman beslöt att välja sittande till uppdraget som valberedning. 
 
§ 17 
Övriga ärende 
En medlem på stämman ansåg att enbart medlemmar i Södertälje kommun ska få arrendera 
stug/odlingslott. 
Mötesordförande gav en förklaring till olika kommuners bevekelsegrunder samt regelverket 
kring detta. 
Parkeringsfrågan togs upp. Peter Sirkén redogjorde för det förslag kring parkering som finns 
i nuläget och att det är beslutat att detta förslag ska gälla tills styrelsen utvärderar det och 
nytt beslut eventuellt tas i frågan. Ett särtryck finns kring parkeringen. Detta kan bland annat 
läsas på föreningens hemsida.  
Mötesordförande informerade om att samtliga medlemmar i föreningen är skyldiga att följa 
de regler som finns enligt föreningens stadgar samt enligt föreningens ordningsregler.  
Om det visar sig att någon medlem i föreningen inte följer uppsatta regler, kan denne 
uteslutas ur föreningen.  
Vidare kan Södertälje kommun stänga ner koloniområdet om inte föreningen sköter sig och 
sina åtaganden. Mötesordförande gav flera förslag på kommuner där koloniområden har fått 
stänga ner. Mötesordförande informerade om att detta, att följa regler, är väldigt viktigt och 
att det även är förbundets förhållningsorder. 
Mötesordförande uppmanade alla medlemmarna på stämman att de ska prata med 
varandra. 
En medlem bad om en personförteckning. Styrelsens ordförande informerade om att: I det 
fall en sådan förteckning ska få upprättas, måste alla medlemmar personligen ge sitt 
medgivande till detta. 
Rauni Hagsberg tog på sig att administrera en frivillig lista. 
 
Mötessekreteraren uppmanade några av medlemmarna på stämman att de skulle stanna 
efter årsmötet, angående bokande av ett uppstartsmöte. 
Mötesordförande uppmanade justerare att stanna efter årsmötet. Detta för att 
mötessekreteraren ville säkerställa att korrekta kontaktuppgifter finns till dem. 
 
§ 18 
Avtackande 
Avgående ordförande  avtackade mötesordförande samt Marja Jakonen med blommor 
respektive presentkort. 
Peter Sirkén avtackade avgående ordförande Charlotta Tempelman med några fina ord om 
hennes stora engagemang samt det stora arbetet hon har lagt ner på föreningen, samt med 
ett presentkort. 
 
§ 19 
Avslutande 



Mötesordförande avslutade mötet och tackade alla för att de kommit. 
 
 
Festkommitte hade ordnat med kaffe/te och hembakade bullar/kakor som alla som deltog på 
stämman blev bjudna på. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
………………………………………………………………………………….  
Helen Gustavsson 
 
  
 
 
Justeras 
 
 
 
………………………………………………………………………………... 
Timo Ekström 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………….. 
Gun Nyström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


