
Protokoll från årsmöte i ÅTF 2020-03-18                
Tid: 19.30 – 21.30  

Plats: Tältgatan 8 

  

1.     Årsmötets öppnande.  

Gunnar Siréus hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

 

2.     Årsmötets behöriga utlysande. 

Enligt stadgarna ska kallelse skickas ut minst en vecka före årsmötet. Stämman 

konstaterade att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 

3.     Dagordningen fastställdes. 

Dagordningen fastställd. Se bilaga 1. 

 

4.    Val av sekreterare till årsmötet. 

Till sekreterare valdes Andrés Uribe Harper.   

 

5.     Val av ordförande till årsmötet. 

Till ordförande vid mötet valdes Gunnar Siréus.  

 

6.     Val av justeringsmän till årsmötet. 

Till justeringsmän valdes Emil Olsson och Anette Weman. De ska tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. Niclas Sjögren och Clara Axdorph valdes till 

rösträknare. 

 

7.    Styrelsens verksamhetsberättelse och föreningens årsredovisning (bilaga 2 

och 3). 

 

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Gunnar Siréus. Se verksamhetsberättelsen på 

www.åtf.se, och bilaga 2. 

 

Årsredovisning 

Förvaltningsberättelsen föredrogs i korthet av kassör Niclas Sjögren.  

● God ekonomi 

● 269 hushåll av totalt 330 har betalat medlemsavgift för 2019.  

● Inköp av bord och bänkar till materialboden har under året varit 5 500 kr.  

● De största kostnadsposterna för året var valborg, parkfest och eldfesten. 

● Styrelsemöte på Astrids 

● Årets arvoden avser 8 ledamöter á 700 kr likt tidigare år samt sedvanligt arvode till 

materialförvaltaren.  

● Övriga kostnader avser tryckkostnader för ÅTF-blad, hemsida samt stöd till NIF. 

 

Se även föreningens årsredovisning, bilaga 3. 
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8.   Ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret. 

Mötet röstade för styrelsens ansvarsfrihet. 

 

9.   Ändring av stadgarna 

Mötet röstade för att anta nya stadgar i enlighet med Bilaga 4 (slutlig) som medförde 

följande ändringar i föreningens stadgar:  

 

A) Ändringar i §3 

– Att suppleanter tas bort, då inget val av suppleant sker vid stämman.  

– Att styrelse ska bestå av ”minst” åtta personer, istället för åtta personer.  

 

B)  Ändringar i §7  

– Att föreningen ska ha en (1) revisor, istället för nuvarande två revisorer och 

en revisorssuppleant.   

– Att ta bort kravet om växelvis avgång, men behålla mandattiden om två år.   

– Att lägga till val av två eller flera valberedare vid årsmöten, som 

företrädesvis ska bestå av avgående styrelseledamöter.  

 

Eftersom beslutet om att ändra stadgarna var enhälligt och minst 20 medlemmar i 

föreningen röstade för, var det enligt §10 i stadgarna möjligt att ändra i stadgarna. Det 

noterades att styrelsen hade inhämtat fullmakter från medlemmar. Av Bilaga 5 framgår 

av de ändringar som gjordes i stadgarna.  

 

10.  Val av styrelse för 2020 

Stämman röstade för att välja följande styrelseledamöter till årsmötet 2021: Omval av 

Helena Kernell, Gunnar Siréus, Niclas Sjögren, Andrés Uribe Harper, Linn Svensson 

och Anna Ryvallius å ena sidan; respektive nyval av Clara Axdorph och Linda 

Holmqvist å andra sidan.  

 

Styrelsen består då av följande medlemmar 2020-21: 

1. Ordförande Andrés Uribe Harper, Ådalsvägen    vald år 2017  

2. Kassör Niclas Sjögren, Hemsövägen 8                                                 vald år 2015 

3. Ledamot Helena Kernell, Ransätersvägen 6                                         vald år 2017 

4. Ledamot Gunnar Siréus, Grimstahamnsvägen 4                                  vald år 2017    

5. Ledamot Linn Svensson, Drottningsholmsvägen 530   vald år 2018 

6. Ledamot Anna Ryvallius, Hemsövägen 12    vald år 2018 

7. Ledamot Clara Axdorph, Grimstahamnsvägen 21    vald år 2020 

8. Ledamot Linda Holmqvist, Kvarnstugevägen 13 (nyval)  vald år 2020 

 

Det noterades att Niclas Sjögren uppgav att det var hans sista år som kassör. Det 

noterades att Gunnar Siréus slutade som ordförande men kvarstod som ledamot. Emil 

Olsson avtackades för sin tid som oumbärlig ledamot i styrelsen och han lovade att 

bistå styrelsen vid behov i samband bl.a. eldfest och valborg. 

  

 

 



11.   Teckningsrätt för kassör och ordförande. 

Årsmötet röstade för att kassören, Niclas Sjögren, och ordföranden, Andrés Uribe 

Harper, ska teckna firman var och en för sig. 

  

12.   Val av valberedning samt revisor 

Till valberedning valdes Emil Olsson (nyval) och Gunnar Siréus (nyval).                      

 

Mötet valde Anette Weman till revisor, som därmed har rätt till insyn i föreningens 

räkenskaper inklusive föreningens bankkonton.  

 

13.   Styrelsens förslag på verksamhet för nästa verksamhetsår 

Styrelsens förslag föredrogs av Gunnar Siréus, enligt följande.  

● Grannstöd – säkerställ att vi är anslutna till Grannstöd. 

● Gatuombuden – fortsätta arbeta aktivt med att upprätthålla en aktuell lista över 

gatuombud. 

● Hålla Facebook-sida och ÅTF-hemsida levande, förbättra bokning och bilder. 

● Trafiksituationen – fortsätta stödja medlemmar som driver frågan i området. 

● Styrelsen kommer även att ha som mål att bibehålla de traditionsenliga 

aktiviteterna såsom tex Valborgsfirande, Parkfest och Eldfest. 

● Investera överskott i nytt material som kommer föreningen till gagn.    

 

14.   Motioner 

Inga motioner inkomna. 

 

15.  Övriga frågor 

- Redskapsbod 

- Grannstöd, som lämnade en broschyr 

 

16.   Avslutning 

Ordföranden avslutade mötet. 

  

  

………………………………………  ………………………………………….. 

Andrés Uribe Harper   Gunnar Siréus 

Sekreterare                                              Ordförande                                                  

                                                                                                       

  

………………………………………  ……………………………………… 

      Anette Weman     Emil Olsson 

      Justeringsman                                         Justeringsman 

 


