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Protokoll fört vid Årsmöte för Centralparkens odlarförening 

Datum och tid: 2016-03-12    klockan 11:50  

Plats: Nya tidens Montessori 

Närvarande: Björn Evanth, Bo Hallmén, Ki Vesterberg, Mats Bengtsson, Rimor Svaneberg, 

Lennart Bogren, Anne Mari Berggren, Marianne Carlbom, Asma Tantour, Theo Liljeström, Lina 

Harström, Lena Kristensson, Anders Norén, Pär Sandberg, Margareta Elcar  

1. Mötet öppnades av Ki Vesterberg 

2. Röstlängden fastställdes medelst upprättande av skriftlig närvarolista.  
a. Utträdda medlemmar 

Johanna Glavare, lott 15 
Björn Evanth, lott 17 
Miriam Bencherifa Lundberg, lott 43 

b. Nya medlemmar 
Karin Fagerlund, lott 15 
Johanna Talle Johansson, lott 17 
Ulla Schaeffer lott 43 

3. Till sekreterare valdes Mats Bengtsson 

4. Till sekreterare valdes Ki Vesterberg 

5. Till justerare tillika rösträknare valdes Marianne Carlbom och Lennart Bogren 

6. Mötet beslöt att årsmötet hade blivit behörigt utlyst. Styrelsen hade skickat kallelsen 
några dagar sent, men detta kompenserades genom att flytta fram sista datum för 
motioner från medlemmarna. 

7. Ordförande presenterade årsberättelse och kassör Bo Hallmén presenterade den 
ekonomiska årsberättelsen. Se bilaga 1. 

8. Revisor Ulla Westermark presenterade revisorsberättelsen, via telefon, och beviljade 
styrelsen ansvarsfrihet. Skriftlig revisionsberättelse se bilaga 2 

9. Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

10. Motioner 
a. Förfrågan om större parti hästgödsel kan köpas in för samtliga medlemmar. 

Styrelsen avslog motionen p.g.a. praktiska skäl, alternativ undersöks och 
styrelsen återkommer i frågan. 

b. Förfrågan om att tidigarelägga datum för sista chansen att städa upp lotten 
innan säsongsslut, då 1 december anses vara för sent på året. 
Styrelsen avslog motionen. 

11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget, bilaga 3, godkändes..  
Förutom arbetsdagar för att underhålla huset och gemensamma resurser finns inga 
aktiviteter inplanerade. Medlemmar välkomnas att lämna förslag till aktiviteter. 

12. Medlemsavgift förblir oförändrad, 400 kr. 

13. Följande medlemmar valdes in i styrelsen 
 Irmeli Ahlfors (ny) 
 Mats Bengtsson 
 Lennart Bogren (ny) 
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 Theo Liljeström (ny) 
 Bo Hallmén 
 Ki Vesterberg 

a. Ordförande tackade avgående Lillemor Svaneberg och vice ordförande Björn 
Evanth för deras arbete i styrelsen och engagemang för föreningen under tiden 
från föreningens födelse 2015 tills nu. 

14. Till revisor valdes den sittande, Ulla Westermark 

15. Mötet beslöt att låta sittande valberedning bli kvar, Lena Kristensson och Anders Norén. 

16. Övriga ärenden 
a. Mötet utsåg Theo Liljeström till kompostansvarig, Theo åtog sig ansvaret att 

informera övriga medlemmar hur man på bästa sätt sköter komposterna 
löpande. 

b. Stängsel för att hålla hundar och andra djur borta efterfrågas. Styrelsen har inför 
budgetåret 2016 inkommit till kommunen med en förfrågan och väntar på 
återkoppling. 

c. Bo presenterade nya uppdaterade hemsidan, producerad av Magnus Wissler- 
d. Förfrågan om täckbark kan införskaffas gemensamt för häckar och gräns mellan 

lotter och gångväg. Styrelsen ska först undersöka exakt var kommunens ansvar 
slutar och återkommer i frågan och undersöker möjligheterna för inköp 

e. Styrelsen kommer upprätta ett skriftligt avtal som samtliga medlemmar måste 
skriva under, där man bl.a. åtar sig ansvaret att se efter sin lott enligt gällande 
ordningsregler och avtal med kommunen. Dessutom är det bra att ha ett papper 
på att medlemmen godkänt sitt medlemskap. 

17. Ki Vesterberg avslutade mötet 12:45 

………………………………………………… ……………………………………………………………………… 
Ort och datum Ki Vesterberg, ordförande 

………………………………………………… ……………………………………………………………………… 
Ort och datum Mats Bengtsson, sekreterare 

………………………………………………… ……………………………………………………………………… 
Ort och datum Marianne Carlbom, justerare 

………………………………………………… ……………………………………………………………………… 
Ort och datum Lennart Bogren, justerare 
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Bilaga 1 Årsberättelse och ekonomisk redovisning 

 
 

Centralparkens odlarförening, CPOF 
Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2015 

Organisationsnummer 802488-0745 
 

Styrelse 
Ki Vesterberg (ordf)  

Björn Evanth (vice ordf) 
Mats Bengtsson  (sekr) 

Bo Hallmén (kassör) 
Rigmor Svaneberg 

 

Revisor 
Ulla Westermark 

 

Valberedning 
Lena Kristenson  Anders Norén 
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Om verksamheten 
 

 25 nya lotter  
Den största förändringen var givetvis att vi blev dubbelt så många medlemmar, vilket varit till stor glädje 
för oss alla. Tyvärr fanns det mycket saker kvar i den jord som lagts i de nya lotterna, så våra nya 
medlemmar har dess värre fått slita lite mer. Många hade redan hunnit odla upp sina lotter och själva 
rensa sin jord, så att byta ut jorden blev aldrig aktuellt. Vi är tacksamma för allt hårt arbete som våra nya 
medlemmar utförde.  

Årsmötet  
Föreningens andra årsmöte hölls 21 mars. Den största nyheten var att vi skulle få 25 nya lotter. Några 
smärre ändringar infördes i stadgarna.  

Arbetsdagar  
Föreningen hade endast en omgång arbetsdagar, som inföll under våren. Vi ägnade oss åt att snygga till 
komposterna och miljön runt vår stuga, måla inuti stugan och bygga trall samt att sätta upp nya 
gränsmarkeringar mellan lotterna.  

Höstfesten  
Vår traditionella höstfest hölls 19 september, och var en riktig succé tack vare alla delikata bidrag. 
Bosses vertikalgrill och Anders wok hörde till höjdpunkterna.  

Stugan  
Utöver uppfräschningen som gjordes under arbetsdagarna har kommunen bytt golv i vårt nya förråd, 
f.d. duschrummet, och i verktygsrummet. Vi har fått en ny hylla där vi alla har utrymme för lite privata 
småsaker och i verktygsrummet erbjuder vi nu vinterförvaring av lökar.  

Styrelsemöten  
Styrelsen har haft 9 möten.  

Kölistan  
I slutet av året var det 6 st i vår kö, så intresset är konstant. 

Föreningsavgifter avseende 2015 

Årsavgift per lott 400 kr 

Tilldelningsavgift per lott 400 kr 
(varav 200 kr återfås när lott återlämnas) 

Nyckeldeposition per lott 220 kr 
(återfås när ny lottägare tillträder) 

 

Resultat 
Årets resultat +3 405 kr 
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Resultaträkning 
Rörelsens intäkter 
Start- och årsavgifter 24 800 kr Not 1 

Deposition lotter 25x200 kr 5 000 kr 

Försäljning nycklar 25x220 kr 5 500 kr 

Summa 35 300 kr 

 

Rörelsens kostnader 
Vatten och el -389 kr 

Diverse materiel -11 143 kr 

Nycklar -5 000 kr 

Lokalhyror -10 000 kr  

Höstfest och förplägnad -4 663 kr 

Summa -31 195 kr 

 

Resultat före finansiella poster 4 105 kr 
 

Rörelsens finansiella poster 
Avgift Handelsbanken -700 kr 

Ränteintäkter 0 kr 

Räntekostnader 0 kr 

Summa finansiella poster -700 kr 

 

Resultat efter finansiella poster 3 405 kr  

Årets resultat +3 405 kr 
 

Not 1 
Medl. Avg. 50x400  20 000 kr 

 Startavgifter 25x200   5 000 kr 
 Regl. Från 2014      - 200 kr 
 Summa   24 800 kr 
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Balansräkning 
Tillgångar 
Materiella tillgångar 
Nycklar, 1 par à 220 kr  220 kr 

Lotter 50 stycken 10 000 kr 

Summa materiella tillgångar 10 220 kr 

  

Omsättningstillgångar 
Kundfordringar 0 kr 

Upplupen intäkt 0 kr 

Förskottsbetald hyra 2 550 kr 

 

Kassa, bank 7 812 kr 

 

Summa tillgångar 20 582 kr 
 

Eget kapital och Skulder 
Eget kapital 
Balanserat resultat -6 137 kr 

Årets resultat -3 405 kr 

Summa eget kapital -9 542 kr 

Skulder 
Leverantörsskulder 0 kr 
Skulder till medlemar (se not 2) -1 040 kr 
Lottdepositioner -10 000 kr 
Summa skulder -10  000 kr 

 

Summa skulder 20 582 kr 

 

 

Not 2 

1 årsavgift inbetald för 2016 400 kr 

Ej redovisade utlägg för fest 640 kr 

Summa 1 040 kr 
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Bilaga 2 Revisionsberättelse 
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Bilaga 3 Budget 

 

Centralparkens odlarförening 
Budget 2016 
Intäkter 
Årsavgift (50 lotter à 400 kr) 20 000 kr  

Summa 20 000 kr 

 

Kostnader 
Hyra ”Röda huset” 10 000 kr 

Vatten (3 m3/lott à 20 kr/m3) 1 500 kr 

El 3 000 kr  

Diverse 5 000 kr 

Summa 19 000 kr 

 

 

 

Kassa vid årets slut 
7 800 kr (ing balans) + 20 000 kr –19 000 kr  = ca 9 000 kr 

 

 

Skuld depositioner 
Lottdeposition (200 kr * 50) 10 000 kr 

Summa 10 000 kr 

 

 

 

Täby den 12 mars 2016 

Bo Hallmén 

 

 

   
 

 


