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Förslag till dagordning för årsmötet 2017 

 

1. Årsmötet öppnas 
2. Godkännande av dagordning 
3. Frågan om mötets stadgeenliga sammankallande 
4. Fastställande av röstlängd 
5. Val av mötesordförande 
6. Val av mötessekreterare 
7. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 
8. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2016 
9. Fastställande av balans- och resultaträkning 
10. Revisorernas berättelse 
11. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Behandling av motioner 
13. Fastställande av verksamhetsplan för 2017 
14. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer 
15. Fastställande av budget för 2017 
16. Fastställande av medlemsavgift för 2018 
17. Val av ordförande på ett år 
18. Val av två ordinarie styrelseledamöter 
19. Fyllnadsval av en ordinarie styrelseledamot på ett år 
20. Val av tre styrelsesuppleanter på ett år 
21. Val av en revisor på två år 
22. Val av två revisorssuppleanter på ett år 
23. Val av tre ledamöter till valkommitté, varav en sammankallande 
24. Övriga frågor 
25. Årsmötet avslutas 
 

Skarpnäck i februari 2017 

För styrelsen 

Jan Truedson, ordförande  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 

 

Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening hade vid årets slut 515 betalande medlemmar. 

Styrelse och funktionärer har varit: 
 
Ordförande   Jan Truedson, Arbetsvägen 5 
Kassör     Mina Langendahl, Gamla Tyresövägen 399 
Sekreterare   Lars Törnros, Häradsdomarvägen 9 
Övriga ledamöter  Heléne Källgården, Skrivarvägen 12 

Karin Månsson, Lugna Gatan 20 
Suppleanter   Jan Söderberg, Drotsvägen 13  

  Jane Lundgren-Eriksson, Rönnvägen 1 
   Peter Henriksnäs, Flädervägen 1   
Revisorer   Eva Ångström och Lars Ekvall 
Revisorssuppleanter  Daniel Unge och Katarina Synnergård 
Valberedning  Jan Gustavsson, sammankallande, Gunilla Strandberg och Per Åström 
Materialförvaltare  Stephan & Margareta Kull 

Styrelsen har under 2016 haft sju protokollförda möten. Medlemsinformation har delats ut vid fyra 
tillfällen och ett nyhetsbrev med e-post har distribuerats vid elva tillfällen. 

Verksamhet 

Årsmötet 2016 hölls hos Karl & Kristinas Torp i Pungpinan den 16 mars. Trygghet var temat för mötet 
som innehöll föredragningar och diskussion. Många boende i området har tyvärr under året drabbats 
av inbrott i sina fastigheter. Föredragshållare från Stockholm Stad berättade om Skarpnäckslyftet och 
mötet innehöll även presentation av trygghetsappen Trygve. Mötet var välbesökt och fyllde lokalen. 

Valborgsfirande på gräsplanen söder om Kanslersvägen var en lyckad tillställning där eldplatsen 
räckte till trots att den var flyttad och mindre än tidigare år. Fjolårets frivilliginsats med slyröjning har 
gjort nya platsen mer öppet så att även de olika stånden får plats. 

Både blom- och kryddväxtlotter och godislotter såldes i stora mängder och alla förväntningsfulla barn 
fick napp i fiskdammen. Liksom föregående år sköttes serveringen av en lokal idrottsförening som 
hade jämnt tryck till sin förtäringsbod.  

Loppmarknad i föreningens regi anordnades i september för femte gången. Arrangemanget i 
Lagmansparken/Båtparken lockade massor av folk i det fina vädret och över 50st försäljare utspridda 
över gräsmattan kunde vara nöjda med försäljningen. Serveringen och ansiktsmålningen sköttes även 
här förtjänstfullt av lokala skolklasser och idrottsföreningar.  

Materieluthyrningen har varit stabil. Tält, bord och stolar är populärt men även övrig materiel har 
bokats flitigt. Ett inköp av 2st fristående och 4st väggmonterade ställningar skall underlätta 
hanteringen av uthyrningsmaterial i den trånga uthyrningsboden. Ett inköp av ståbord var lyckosamt 
då de är enkla att hantera och populära att hyra. 

Hemsidan har uppdaterats löpande med både protokoll, information och länkar till medlemmars 
inlägg på föreningens Facebook sida. Uppgifter om vår materialuthyrning är lättöverskådlig med både 
bilder, information och priser för allt material. 
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Elektroniskt nyhetsbrev och Facebook. Nyhetsbreven har skickats ut till medlemmar cirka en gång i 
månaden och finns även tillgängliga på hemsidan. Facebookgruppen består av 461 medlemmar. 
Nyhetsbrevet går ut till 376 personer. I snitt är det 61% som öppnar breven och 23% klickar på länkar 
i mejlen. 

Föreningen har presenterat en Avatar (chattfiguren Thora Trädgårdh som är uppväxt med skolgång i 
Kärrtorp samt bor i Skarpnäck) som representerar styrelsen på facebook. Föreningen har nu även 
möjlighet att ta ut statistik på hur välbesökt vår hemsida är samt hur de olika utskicken läses av 
medlemmarna. 

Medlemsregistret ligger i ett modernt program, och uppdateras och korrigeras löpande.  

Trafikkontoret. Föreningen har haft löpande och akuta kontakter med förvaltningen om 
gatuunderhåll, trafikintensitet, snöplogning.  Representanter från styrelsen har även deltagit i olika 
sammankomster där boende i området har diskuterat trafikfrågan. Relevant information har 
vidareförts till medlemmarna via nyhetsbrev och facebookinlägg. 

Parkeringsavgift. Trafiknämnden i Stockholms stad beslutade under året att parkeringsavgift skulle 
införas i delar av vårt område.  Föreningen har informerat om detta via Facebook och nyhetsbrev. 

Stadsbyggnadsförslag gällande områdesprogram för utbyggnad av Skarpnäck och Bagarmossen har 
under verksamhetsåret bevakats av styrelsen.  Särskilt beaktades trafikfrågorna. 

Byggnation. Arbetet med ny förskola i grönområdet söder om Kanslersvägen har blivit klart. Valborg 
ska kunna firas på den närliggande gräsytan även i fortsättningen. 

Öppen fiber, från Telia Operator Business. Nätet är tillgängligt för alla de friliggande fastigheter som 
vill koppla in sig. 

 

 

Skarpnäck i februari 2017 

 

 

Styrelsen genom Jan Truedson 
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Verksamhetsplan 2017 
 
Skarpnäcks trädgårdsstadsförenings uppgift är att öka trivseln och ta tillvara medlemmarnas 
gemensamma intressen i egenskap av boende i området. Föreningen firar 90-årsjubileum i år och 
bostadsområdet är populärt. Styrelsen ansvara för att förvalta en lång tradition och att verka för en 
fortsatt utveckling i samma gynnsamma anda. Detta sker med hjälp av olika aktiviteter. 
 
Medlemsinformation 
Styrelsen informerar om föreningens aktiviteter via nyhetsbrev, i föreningens Facebookgrupp och på 
hemsidan. Information i brevlådorna delas ut inför årsmöte, valborg, loppmarknad och julhelg. 
 
Nyhetsbrev 
Styrelsen skickar elektroniska nyhetsbrev till medlemmarna ungefär en gång i månaden. 
 
Facebookgrupp 
Styrelsen är administratör av Facebookgruppen och lägger löpande ut information från föreningen. 
Värdet av detta forum är resultatet av medlemmarnas engagemang och aktivitet i gruppen. Dialogen 
mellan medlemmarna fortsätter förhoppningsvis lika aktivt som tidigare år. 
 
Hemsida 
Styrelsen använder hemsidan för upplysningar och tips till medlemmarna samt information om den 
egna verksamheten. Hemsidan uppdateras löpande. 
 
Arkiv 
Styrelsen kommer att fortsätta den påbörjade digitaliseringen av valda delar av arkivet. Syftet är att 
göra föreningens arkiv mer lättillgängligt, exempelvis via hemsidan,  
 
Valborgsfirande 
Styrelsen kommer tillsammans med flera medlemmar, att ordna traditionell majbrasa med 
kringaktiviteter, på festplatsen vid Kanslersvägen. Platsen för själva brasan kommer att flyttas något 
på grund av det nybyggda daghemmet. 
 
Loppmarknad 
Styrelsen kommer tillsammans med flera medlemmar, att ordna loppmarknad i Lagmansparken. Den 
uppskattade loppmarknaden kommer att genomföras i september. Fjolårets succé hoppas vi kunna 
upprepa. 
 
Årsmöte 
Styrelsen kommer att genomföra sedvanligt årsmöte då också föreningens 90-årsjubileum kommer 
att uppmärksammas. 
 
Uthyrningsmaterial 
Styrelsen fortsätter materialuthyrningen tillsammans med föreningens materialförvaltare som 
vanligt. Beredskap för utrangering och nyanskaffningar finns.  
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Myndighetskontakter 
  

Styrelsen följer utvecklingen och agerar i ärenden som gällerkommunens och stadsdelsförvaltningens 
insatser i området. Trafik- och gatufrågor, belysning, parkskötsel, renhållning, snöröjning och 
avfallshantering med mera är angelägna frågor. 
 
Nya bostäder i Bagarmossen och Skarpnäck 
Styrelsen bevakar och agerar vad gäller den planerade nya bebyggelsen i föreningens närområde. 
Exploateringen i Skarpnäck/Bagarmossen, går in i detaljplanearbete under våren 2017. Föreningen 
följer utvecklingen. Trafik och service är frågor som särskilt bevakas. 
 
Kabeltevenätet 
Styrelsen fortsätter att bevaka och informera om nedmonteringen av kabeltevenätet. 
 

Sist men inte minst: Skarpnäcks trädgårdsstadsförening fyller 90 år 2017. Vi planerar att fira på 

passande sätt. 

 

 

Skarpnäck i februari 2017 

För styrelsen 

Jan Truedson, ordförande  
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Balans‐ och resultaträkning/Revisionsberättelse 2017 
 
 

 

 

Balansräkning 2016 2015

Tillgångar

Kassa -              0
Plusgiro 30 290        6 175       
Sparkonto 48 585        65 289     
Upplupna kostnader
Summa tillgångar 78 875        71 465     

Skulder

Kortfristiga skulder
Långsiktiga skulder

-              -            
Eget kapital

Balanserat resultat 71 465        69 433     
Årets resultat 7 411          2 032       

78 876        71 465     

Revisionsberättelse

Vi har granskat redovisningen, tagit del av protokoll och verifierat 
tillgångarna, utan att finna skäl till anmärkningar.

Vi tillstyrker att resultat och balansräkning fastställs, samt att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Skarpnäck

Eva Ångström Lars Ekwall
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Resultaträkning 2016 2015

Intäkter
Medlemsavgifter 51 500        39 600     
Uthyrning 49 705        38 737     
Valborg 14 420        13 981     
Loppis 4 625          6 780       
Övrigt/Skrift 80              371          

120 330      99 469     
Kostnader

Administration Verksamhet 24 593        16 969     
Administration Uthyrning 3 986          8 325       
Valborg 24 510        12 765     
Loppis 3 275          10 307     
Årsmöte mm 16 129        15 301     

Arvoden
Styrelse och revisorer 8 992          8 992       
Materielförvaltare 1 998          1 998       

Materiel
Uthyrningsmateriel (tält) -              11 975     
Inköp uthyrningsmateriel/materielbod 18 000        720          

Ny matriel 5 514          5 959       
Övrigt materiel, hemsida, programvaror 5 923          4 125       

112 919      97 437     
Resultat
Verksamhet 1 786          1 662 -      
Uthyrning 43 721        28 414     
Valborg 10 090 -       1 216       
Loppis 1 350          3 527 -      
Extraordinärt/Övrigt 29 357 -       22 408 -    

Operativt resultat 7 411          2 032       
Ränta
Skatt -              -            
Årets resultat 7 411          2 032       
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Budgetförslag 2017 

 

INTÄKTER 
Budget 

2017 Utfall 2016 

Årsavgifter 50 000           51 500     

Uthyrning (ink försäljning) 40 000           49 705     

Valborg 14 000           14 420     

Loppmarknad 5 000             4 625     

Försäljning skrift mm/Övrigt 1 000                   80     

Summa intäkter 110 000         120 330     

    

KOSTNADER    

Omkostnader    
Adm omk v-samhet 26 000           24 593     

Adm omk utlåning 9 000             3 986     

Valborg 18 000           24 510     

Loppis 5 000             3 275     

Årsmöte mm 17 000           16 129     

Arvoden                      -       

Styrelse + revisorer 9 000             8 992     

Materielförvaltare 2 500             1 998     

Extra utgifter                      -       

Rep mtrl 1 000                    -       

Nytt tält 10 000                    -       

Övrigt (90-års aktiviteter) 20 000                    -       

Materialbod 7 000           18 000     

Inköp ny materiel 5 000             5 514     

Program medlemsregister               3 860     

Hemsida 10 000             2 063     

Kopiera arkiv mm 5 000                    -       

Övrigt + skatt + föregående år                      -       

Summa utgifter 144 500         112 919     

    

RESULTAT    
Verksamhet -2 000             1 786     

Materielverksamhet 28 500           43 721     

Valborg -4 000 -        10 090     

Loppis 0             1 350     

Extraordinärt/Övrigt -52 000 -        25 497     

Operativt resultat -34 500             7 411     

(avskrivning/invest)                      -       

Ränta-Skatt                      -       

Resultat -34 500             7 411     

   

Likvid vid slut av år 36 965 71 465 
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