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Protokoll fört vid Årsmöte med Hagalunds Koloniträdgårdsförening 
Solna 23 mars kl: 1830 

 

1. Mötets öppnande 

Malin Bengtsson öppnade mötet kl: 1840. 

 

2. Fastställande av röstlängd och dagordning 

Malin Bengtsson gick igenom de närvarande på mötet. 

 

Årsmötet beslutade 

Att fastställa röstlängden till 24 personer enligt bilagd lista. 

 

3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

Malin Bengtsson föredrog kallelseförfarandet 

 

Årsmötet beslutade 

Att godkänna kallelsen. 

  

4. Val av ordförande att leda mötet 

Årsmötet beslutade 

Att välja Birgitta Walkendorff till mötesordförande 

 

5. Val av protokollförare 

Årsmötet beslutade 

Att välja Axel Östlund till protokollförare för mötet 

 

6. Val av justerare 

Årsmötet beslutade 

Att välja Ylva Elenius och Tamara Vocar till justerare 

 

7. Val av rösträknare 

Årsmötet beslutade 

Att välja Ylva Elenius och Tamara Vocar till rösträknare 

 

8. Styrelsens förvaltningsberättelse 

Styrelsens ordförande Malin Bengtsson föredrog styrelsens förvaltningsberättelse. Kassör Maria 

Tillström föredrog den ekonomiska berättelsen.   

 

Årsmötet beslutade 

Att lägga förvaltningsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna. 
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9. Revisorernas berättelse 

Mötesordförande Birgitta Walkendorff föredrog revisorernas berättelse i deras ställe p.g.a. 

frånvaro.  

 

Årsmötet beslutade 

Att lägga revisorernas berättelse till handlingarna 

 

10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning. 

Årsmötet beslutade 

Att fastställa balans- och resultaträkning för år 2021. 

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beslutade 

Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2021. 

 

12. Behandling av motioner och förslag. 

a. Motion 1, av Sven Jansson-Stockfelt 

Sven Jansson-Stockfelt föredrog sin motion. 

Malin Bengtsson föredrog styrelsens svar, som yrkar att anse motionen besvarad. 

 

Årsmötet beslutade 

Att anse motionen besvara 

 

b. Förslag från styrelsen angående Nya Ordningsregler 

Malin Bengtsson föredrog styrelsens förslag 

 

Årsmötet beslutade 

Att anta förslaget om nya ordningsregler 

Ordningsreglerna börjar gälla i sin helhet förbehållet Solna Stads godkännande av dem. 

 

13. Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och suppleanter. 

Maria Tillström föredrog styrelsens förslag. 

 

Årsmötet beslutade 

Att ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter skall utgå om 600SEK per år. 

 

14. Fastställande av budget och avgifter. 

Maria Tillström föredrog styrelsens förslag. 

 

Årsmötet beslutade 

Att godkänna styrelsens förslag till budget för 2022 

Att anta styrelsens förslag till avgifter för 2022 enligt 

Medlemsavgift – 400SEK/år 

Inträdesavgift – 100SEK (en gång) 

 G
BW

, Y
SE

, T
V,

 A
Ö

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





Nyttjandeavgifter/arrende – 6SEK/kvm 

Städavgift – 500SEK vid uteblivet deltagande vid städdag 

Köavgift – 100SEK/år 

  

15. Val av föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt §§ 6.1-

6.3 

Carolina Delphin föredrog valberedningens förslag. 

 

Årsmötet beslutade 

Att för 2 år välja Maria Tillström till ledamot tillika kassör till styrelsen. 

Att för 2 år välja Kerstin Jonsson Cissé och Rodi Rawej till ledamot till styrelsen. 

Att för 1 år välja David Fagerlind, Margaret O´Flaherty, Lotten Persson Bränn och Mariia Tsokol 

till suppleanter till styrelsen. 

 

16. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.2 

Carolina Delphin föredrog valberedningens förslag. 

 

Årsmötet beslutade 

Att för 2 år välja Stoja Teglund till ordinarie revisor 

Att för 1 år välja Heresh Nestani till ordinarie revisor. 

Att för 1 år välja Nazgul Östlund till revisorssuppleant. 

 

17. Val av ombud 

Inga ombud att välja 

 

18. Val av valberedning enligt § 8.1 

Carolina Delphin föredrog valberedningens förslag. 

 

Årsmötet beslutade 

Att för 1 år välja Andreas Hedström, Carolina Delphin och Tamara Vocar till valberedning. 

 

19. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden 

 

20. Mötet avslutas 

Birgitta Walkendorff avslutade årsmötet kl: 20.13. 
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Protokoll fört vid Årsmöte med Hagalunds Koloniträdgårdsförening 
Solna 23 mars kl: 1830 


 


1. Mötets öppnande 


Malin Bengtsson öppnade mötet kl: 1840. 


 


2. Fastställande av röstlängd och dagordning 


Malin Bengtsson gick igenom de närvarande på mötet. 


 


Årsmötet beslutade 


Att fastställa röstlängden till 24 personer enligt bilagd lista. 


 


3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 


Malin Bengtsson föredrog kallelseförfarandet 


 


Årsmötet beslutade 


Att godkänna kallelsen. 


  


4. Val av ordförande att leda mötet 


Årsmötet beslutade 


Att välja Birgitta Walkendorff till mötesordförande 


 


5. Val av protokollförare 


Årsmötet beslutade 


Att välja Axel Östlund till protokollförare för mötet 


 


6. Val av justerare 


Årsmötet beslutade 


Att välja Ylva Elenius och Tamara Vocar till justerare 


 


7. Val av rösträknare 


Årsmötet beslutade 


Att välja Ylva Elenius och Tamara Vocar till rösträknare 


 


8. Styrelsens förvaltningsberättelse 


Styrelsens ordförande Malin Bengtsson föredrog styrelsens förvaltningsberättelse. Kassör Maria 


Tillström föredrog den ekonomiska berättelsen.   


 


Årsmötet beslutade 


Att lägga förvaltningsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna. 


 


 







9. Revisorernas berättelse 


Mötesordförande Birgitta Walkendorff föredrog revisorernas berättelse i deras ställe p.g.a. 


frånvaro.  


 


Årsmötet beslutade 


Att lägga revisorernas berättelse till handlingarna 


 


10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning. 


Årsmötet beslutade 


Att fastställa balans- och resultaträkning för år 2021. 


 


11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 


Årsmötet beslutade 


Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2021. 


 


12. Behandling av motioner och förslag. 


a. Motion 1, av Sven Jansson-Stockfelt 


Sven Jansson-Stockfelt föredrog sin motion. 


Malin Bengtsson föredrog styrelsens svar, som yrkar att anse motionen besvarad. 


 


Årsmötet beslutade 


Att anse motionen besvara 


 


b. Förslag från styrelsen angående Nya Ordningsregler 


Malin Bengtsson föredrog styrelsens förslag 


 


Årsmötet beslutade 


Att anta förslaget om nya ordningsregler 


Ordningsreglerna börjar gälla i sin helhet förbehållet Solna Stads godkännande av dem. 


 


13. Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och suppleanter. 


Maria Tillström föredrog styrelsens förslag. 


 


Årsmötet beslutade 


Att ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter skall utgå om 600SEK per år. 


 


14. Fastställande av budget och avgifter. 


Maria Tillström föredrog styrelsens förslag. 


 


Årsmötet beslutade 


Att godkänna styrelsens förslag till budget för 2022 


Att anta styrelsens förslag till avgifter för 2022 enligt 


Medlemsavgift – 400SEK/år 


Inträdesavgift – 100SEK (en gång) 







Nyttjandeavgifter/arrende – 6SEK/kvm 


Städavgift – 500SEK vid uteblivet deltagande vid städdag 


Köavgift – 100SEK/år 


  


15. Val av föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt §§ 6.1-


6.3 


Carolina Delphin föredrog valberedningens förslag. 


 


Årsmötet beslutade 


Att för 2 år välja Maria Tillström till ledamot tillika kassör till styrelsen. 


Att för 2 år välja Kerstin Jonsson Cissé och Rodi Rawej till ledamot till styrelsen. 


Att för 1 år välja David Fagerlind, Margaret O´Flaherty, Lotten Persson Bränn och Mariia Tsokol 


till suppleanter till styrelsen. 


 


16. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.2 


Carolina Delphin föredrog valberedningens förslag. 


 


Årsmötet beslutade 


Att för 2 år välja Stoja Teglund till ordinarie revisor 


Att för 1 år välja Heresh Nestani till ordinarie revisor. 


Att för 1 år välja Nazgul Östlund till revisorssuppleant. 


 


17. Val av ombud 


Inga ombud att välja 


 


18. Val av valberedning enligt § 8.1 


Carolina Delphin föredrog valberedningens förslag. 


 


Årsmötet beslutade 


Att för 1 år välja Andreas Hedström, Carolina Delphin och Tamara Vocar till valberedning. 


 


19. Övriga ärenden 


Inga övriga ärenden 


 


20. Mötet avslutas 


Birgitta Walkendorff avslutade årsmötet kl: 20.13. 
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