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Bromma 2018-02-12 
Koloniträdgårdsföreningen Gubbkärret 

Kallelse till årsmöte 11 april 2018 

Tid:  11 april 2018 kl 18.00. 
Plats:  Hyresgästföreningens lokal på Tältgatan 8, Nockebyhov. 
Anmälan: Anmäl gärna i förväg om du kommer till sekreterare@gubbkarret.se, eller till 
  tel 070-496 84 14. Kaffe/te, smörgåsar och kaffebröd serveras. 
Motioner: Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet, alltså 14  
  mars. Maila eller lämna i föreningens brevlåda vid stugan på koloniområdet.  
  Motioner distribueras till samtliga medlemmar senast två veckor före årsmötet.  
Arbetsdagar: De arbetsdagar som är inplanerade är vårarbetsdag 22/4 och höstarbetsdag 21/10. 
  Ytterligare arbetsdagar kan tillkomma om det uppstår behov av detta. 

Dagordning: 

§ 1 Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna.  
§ 2 Fastställande av röstlängd och dagordning. 
§ 3 Val av ordförande att leda mötet. 
§ 4 Val av protokollförare. 
§ 5 Val av justerare tillika rösträknare. 
§ 6 Styrelsens förvaltningsberättelse (ordförande Irene Vilmasdotter). 
§ 7 Fastställande av balansräkning och resultaträkning (kassör Johanna Ekberg). 
§ 8 Revisorernas berättelse (revisorer Håkan Nord, Eva-Linda Mannesjö). 
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
§ 10 Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkning. 
§ 11 Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och suppleanter. 
§ 12 Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter. 
§ 13 Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt § 6 1-4. 
§ 14 Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.1. 
§ 15 Val av ledamöter i valberedningen enligt § 9. 
§ 16 Intressegruppernas redovisning; Örtagårdsgruppen (Anja Kujala), Väggruppen (Irene  
 Vilmasdotter),  1000 Trädgårdar (Ann-Sofie Nygren). 
§ 17 Styrelsens förslag rörande att uppmuntra medlemmar att starta fler intressegrupper. 
§ 18 Styrelsens förslag rörande fortsätt arbete med roterande arbetsgrupper. 
§ 19 Styrelsens förslag rörande miljödiplomering. 
§ 20 Motioner från medlemmar. 
§ 21  Årets medlem. 
§ 22 Mötet avslutas. 
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Bilaga: 

STYRELSENS FÖRSLAG ATT DISKUTERA OCH RÖSTA OM PÅ ÅRSMÖTET 

Uppmuntran till att starta fler intressegrupper 
En förening bygger på medlemmarnas engagemang. Hur vill just du bidraga? Under 2017 har det 
funnits tre grupper med speciella intresseområden; Örtagårdsgruppen, Väggruppen och 1000 
trädgårdar. Dessa är startade på initiativ av medlemmar. Styrelsen vill inför 2018 uppmuntra till fler. 
Några kanske vill slå med lie, Eller ordna fikaträffar, jogga tillsammans, eller kanske gjuta i betong? 

Styrelsen föreslår inrättande av fler intressegrupper, i enlighet med önskemål som kan finnas. 

Roterande arbetsgrupper 
Årsmötet 2017 fattade beslut att i enlighet med en inkommen motion, under en prövotid på två år ha 
ett system med roterande arbetsgrupper för höstmarknad, skördefest, gemensam potatisodling, samt 
granhäcksklippning. Efter två år har i stort sett alla fått pröva på att ingå i en arbetsgrupp 
(undantaget de nya lotter som tillkommer vid idrottsplatsen). Nu har ett år gått och styrelsen 
uppfattar att arbetet med roterande grupper i stort sett har fungerat bra, men vill rekommendera de 
nya grupperna att ta kontakt med de gamla för att ta del av erfarenheter. Det är även viktigt att utse 
en ansvarig och grupperna får gärna själva värva medlemmar bland de övriga i föreningen. 
Arbetsgruppen är ansvarig för att arbetet utförs, men behöver inte göra allt själv. 

Höstmarknad 2018: Lott 52a - 61. (under 2017 utgjordes gruppen av lott 1-10) 
Skördefest 2018: Lott 62 - 71b (under 2017 utgjordes gruppen av lott 11-20) 
Potatisgrupp 2018: Lott 72a - 80 (under 2017 utgjordes gruppen av lott 21-32) 
Granhäcksklippning 2018: Lott 84a - 103 (under 2017 utgjordes gruppen av lott 42-51) 

Styrelsen föreslår fortsatt arbete med roterande arbetsgrupper, med en uppdelning enligt ovan. 

Miljödiplomering 
Med en miljöprofil blir området mer värdefullt ur samhällets perspektiv och bättre skyddat mot 
framtida exploatering. Arbetet med miljödiplomering inleds med att föreningen anmäler sitt intresse 
och upprättar en plan för att uppfylla kriterierna. Detta sker lämpligen i form av en studiecirkel. 
Föreningen får sedan handledning och checklistor som sänds in till Koloniträdgårdsförbundet, som 
även är kontrollinstans. Första miljödiplomet erhålls då föreningen uppnått grundnivå. Successivt 
kan sedan föreningen gå vidare och samla poäng för brons-, silver- och guldnivå. Styrelsen 
uppfattar att koloniträdgårdsföreningen Gubbkärret redan är på god väg vad gäller grundnivån, som 
i korthet ställer krav på kartläggning av området och miljökrav gällande gödsling, kompostering, 
växtskydd, bevattning, eldning, byggmaterial, färg etc. 

Styrelsen föreslår att föreningen anmäler intresse för miljödiplomering. 


