
Årsmöte Kvarnboängar odlarförening  
 
 
Datum och tid: 2022-03-31, kl. 19.00-20.00 

 
Plats: Fritidsgården, Stenhagens kultur- och bildningscentrum 

 
Närvarande: Carl Engfors, Carina Bengloff, Fredrik Pettersson, Stefan Wänglund, 

Ingrid Sandhagen, Iqbal Khan, Jenny Åman, Lars Gezelius, Annika 
Bäcklund. 
  

 
§ 1 Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Fredrik Pettersson hälsade alla välkomna och öppnade 
mötet. 

 
§ 2 Fastställande av röstlängd och dagordning 

 Årsmötet beslutade att fastställa röstlängd och dagordning. 

§ 3 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
 Årsmötet beslutade att kallelse skett i behörig ordning. 

§ 4  Val av mötesordförande  
Årsmötet beslutade att välja Fredrik Pettersson till mötesordförande. 

§ 5  Val av protokollförare   
Årsmötet beslutade att välja Annika Bäcklund till mötessekreterare. 
 

§ 6  Val av justerare 
Årsmötet beslutade att välja Lars-Göran Gezelius att justera protokollet. 
 

§ 7  Val av rösträknare   
Årsmötet beslutade att välja Carina Bengloff till rösträknare. 
 

§ 8  Styrelsens förvaltningsberättelse  
Kassören, Stefan Wänglund, redogjorde för förvaltningsberättelsen för 
räkenskapsåret 2021. 

Årsmötet beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen och lägga den till 
handlingarna.   
 

§ 9  Revisorernas berättelse   
Revisorn, Carina Bengloff, läste upp revisionsberättelsen. Föreningen har en 
god och välskött ekonomi och revisorn föreslog att årsmötet beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet för 2020. 

Årsmötet beslutade att godkänna revisorsberättelsen och lägga den till 
handlingarna. 
 



§ 10  Fastställande av balansräkning och resultaträkning   
Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkning. 

§ 11  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.  

§ 12  Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag   
Inga motioner hade inkommit till årsmötet och styrelsen hade inga förslag. 
 

§ 13  Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer 
och suppleanter  
Årsmötet beslutade att ingen ersättning ska utgå till styrelseledamöter, revisorer 
och suppleanter.  
 

§ 14  Fastställande av budget och avgifter   
 Årsmötet beslutade att medlemsavgift och övriga avgifter ska vara oförändrade 

för 2022. Kostnaderna beräknas vara oförändrade i stort och budgeten är som 
föregående år. 

 
§ 15   Val av föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och 

suppleanter enligt paragraf 6.1-6.3   
Aktuella för val inför 2022 till föreningens styrelse är ordförande, två  
ordinarie ledamöter samt två suppleanter.  

Årsmötet beslutade att välja: 
Fredrik Pettersson till ordförande (omval) 
Carl Engfors till ordinarie ledamot (nyval) 
Iqbal Khan till ordinarie ledamot (omval) 
Ingrid Sandhagen till suppleant (omval) 
Annika Bäcklund till suppleant (omval) 

 
§ 16  Val av revisor och suppleant enligt paragraf 7.2 

Revisor valdes förra året och sitter på två år.  
 
Årsmötet beslutade att välja: 
Lars Gezelius till revisorssuppleant (nyval) 
 

§ 17  Val av kontaktperson gentemot Uppsala kommun. Kan delegeras till 
styrelsen 
Årsmötet beslutade att delegera val av kontaktperson gentemot Uppsala 
kommun till styrelsen.  
 

§ 18  Val av valberedning enligt paragraf 8.1  
Då så få deltog i mötet och valberedningens förslag att utse de som avgår i 
styrelsen till valberedning ej var möjligt kunde valberedning ej väljas.  

 Årsmötet beslutade att delegera till styrelsen att genom information till 
medlemmarna utse en valberedning. Valberedningen är fram tills dess vakant.  

 
§ 20  Mötets avslutande   

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat 



 
  

 
 

  
Mötets ordförande    Sekreterare  
  
 

 
Fredrik Pettersson  Annika Bäcklund 
  
  
Justeras 
  
 
  
 Lars-Göran Gezelius 

 
 


