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Årsmöte i Eda Lägergårdsförening söndagen den 13 maj 2017 (Rev A)
BILAGOR
1. Verksamhetsberättelsen 2016
2. Resultat-och balansräkning 2016
3. Verksamhetsplanen 2017-2018
4. Budget för 2017-2018
5. Karta över Björn Bergströms skogsmark klassad som ”biotopområde”

§ 1. Mötespresidium
Sara Antell valdes till mötesordförande, Peder Norling till mötessekreterare. Björn Bergström och
Runa Sten valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.
§ 2. Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet fastställde att kallelsen till årsmötet gjorts på ett korrekt sätt enligt stadgarna.
§ 3. Dagordningen
Den föreslagna dagordningen fastställdes.
§ 4. Verksamhets- och revisionsberättelser
Styrelsen presenterade Verksamhetsberättelsen för år 2016 i form av en PowerPoint presentation
sammanställd av Sara Antell. Bilderna i denna presentation redogjorde bland annat för följande
aktiviteter utförda under 2016:
a) Köket i huvudbyggnaden samt våtutrymmena i sovlängan har renoverats. Bl.a. har köksfläkt
installerats samt nya kylar och frysar köpts in. Samtliga elradiatorer i sovlängan och
merparten av radiatorerna i huvudbyggnaden har bytts ut. Dessutom har nya
trädgårdsmöbler köpts in.
b) För att klara av den krävande förvaltningen av lägergården har en strukturering genomförts i
form av bland annat framtagning av nytt hyresavtal med Knivsta kommun.
c) En ny elkabel har grävts ner mellan huvudbyggnaden och sovlängan. Den nya elkabeln gör
det möjligt att dels ersätta våra två elabonnemang hos Vattenfall med ett enda mer
kostnadseffektivt abonnemang samt dels installera tre lyktstolpar mellan huvudbyggnaden
och sovlängan.
d) Under året har närapå samtliga elever i förskoleklass och årskurs fem i Knivsta besökt
Naturskolan på Eda lägergård. Under sommaren anordnades ett familjeläger i samverkan
med Rädda barnen och Tillsammans för Knivsta.
Se även bilaga 1, ’Verksamhetsberättelse för Eda Lägergårdsförening för 2016’.

2(5)
Resultat- och balansräkningen för kalenderåret 2016 föredrogs av Peder Norling, se bilaga 2, ”Eda
Lägergårdsförening: Resultat- och balansräkning 2016”. Styrelsen föreslog att låta 2016 års negativa
resultat övergå i 2017 års resultat-och balansräkning.
Revisionsberättelsen lästes upp av föreningens revisor Christer Sjörin som föreslog att:
a) årsmötet fastställer resultat-och balansräkningen för 2016
b) årsmötet fastställer att årets förlust disponeras enligt styrelsens förslag ovan
c) årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016
Punkterna a) och b) tillstyrktes av årsmötet.
§ 5. Frågan om ansvarsfrihet
Årsmötet beslöt att ge styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
§ 6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
Sara presenterade ’Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för Eda lägergårdsförening 2017-2018’
(se bilaga 3) och ‘Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift 2017-2018 (se bilaga 4).
Vår plan för det kommande året är att på olika sätt försöka öka och bredda engagemanget för
lägergården. Trots att vi lyckats väl i vår förvaltning av fastigheten är vår verksamhet mycket skör
och genomförandet av vår nyligen uppförda underhållsplan löper risken att fallera på grund av
att vi är alltför beroende av några få hängivna medlemmar. Att på olika sätt öka intresset för och
skapa delaktighet i lägergårdens framtid genom nya projekt, samarbeten och aktiviteter är därför
en högt prioriterad fråga.
Som Verksamhetsplanen också betonar skall bland annat:
A) Plåtyttertaket till huvudbyggnadens matsal och entréhus skall blästras och ommålas.
B) Sovlängans tak skall renoveras. Detta arbete har kommunen redan tagit på sig att
genomföra och finansiera.
C) Ett antal evenemang genomföras t.ex. aktiviteter för att fira föreningens 10-årsjubileum
finansierade av Upplandsstiftelsen LEADER check, kombinerad Pub- och visafton,
Äppelfest, Loppisar samt Triathlon.
D) Information och marknadsföring av Lägergården och Naturskolan intensifieras.
Rent allmänt är vi måna om att medlemmarna också skall få känna egen glädje av att delta i
ovanstående aktiviteter!
Styrelsens förslag till Budget för 2017-2018 presenterades av Peder Norling. (Se bilaga 4).
Styrelsen förslog att medlemsavgiften skall vara oförändrad 100 kr för 2017.
b) Det fanns inga i förväg insända motioner från medlemmarna.
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§ 7. Fastställande av föreningens verksamhetsplan 2017-2018
Mötet antog verksamhetsplanen.
§ 8. Fastställande av medlemsavgift och budget för 2017-2018
Mötet beslöt att ha oförändrad medlemsavgift på 100 kronor för verksamhetsåret 2017 samt
fastställde den föreslagna budgeten för 2017-2018.
§ 9. Val av styrelse
Valberedningen, presenterade genom Hedda Ekerwald sitt förslag på de poster i styrelsen vars
mandat går ut enligt nedan:
a) Ordförande (1 år): Mötet omvalde Sara Antell till ordförande.
b) Ordinarie ledamöter för två års mandat 2017-2019:
Erik Andersson (ny)
Lena Charpentier (omval)
Sten Pettersson (omval)
Till suppleant i styrelsen föreslog valberedningen för två års mandat (2017-2019) Elin Uvenman (ny).
Förslagna ordinarie styrelseledamöter och suppleant enligt ovan valdes av årsmötet.
Ledamöterna Peder Norling, Jakob Raab och Runa Sten valdes 2016 för två års mandat 2016-2018.
§ 10. Val av två revisorer
Till ordinarie revisorer för Eda Lägergårdsförening valdes, enligt valberedningens förslag, Inga-Britt
Danielsson (omval), Hedda Ekerwald (ny) samt revisorssuppleant Robert Andersson (ny).
§ 11. Årsmötet valde till valberedning Allan Rodhe, som sammankallande ordförande för
valberedningen, samt Yvonne Bispfors och Mårten Eriksson som ledamöter.
§ 12. Övriga frågor
a) Björn Bergström informerade mötet om att han lämnat över ansvaret för nyckelbiotopen på
sin till Lägergården omkringliggande skogsmark på 6,7 Ha (se bilaga 5) genom ett så kallat
Naturvårdsavtal till Skogsstyrelsen. Avtalet löper på 50 år.
b) Ove Engström föreslog i detta sammanhang att styrelsen vid behov kontaktar
Skogsstyrelsens kontaktperson Ellen Samuelsson för att bistå med rådgivning och eventuellt
finansiellt stöd vid gallring etc. av biotopskyddad skog som ligger på föreningens mark.
Årsmötet godkände ovanstående förslag av Ove Engström.
c) Sten Pettersson framförde ett förslag som han delat med Peder Norling om möjligheten att
tillsätta en vice ordförande i Eda lägergårdsförenings styrelse. Främst för att avlasta
ordföranden som med åren fått ett allt större ansvar inom styrelsen. Förslaget mottogs
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positivt av årsmötet. Efter en kortare diskussion om de rent stadgemässiga förutsättningarna
blev mötet överens om att förutsättningen att tillsätta en vice ordförande ej kräver
stadgeändring. Årsmötet beslöt därför att gå på Stens förslag att låta styrelsen tillsätta en
vice ordförande vid styrelsens konstituerande möte.

d) Björn Bergström ville veta vad som planerades kring renoveringen av sovlängans tak. Peder
svarade att vår kontaktperson hos kommunen, Carina Nordlander, har fått följande svar från
Kommunfastigheter i Knivsta AB i detta ärende:
Vi har fortfarande inte fått något beslut om den överprövningsprocess som vi befinner oss i.
Därför har jag ingen tidsplan för detta projekt ännu. Som jag uppfattat det är det inte akut
med taket men att det måste renoveras.

e) Tore Sjöqvist bad oss fylla i närvaron på en speciell närvarolista avsedd att verifiera att den
LEADER Check som Upplandsstiftelsen ställt till föreningens förfogande används korrekt.

f)

Den avgående revisorn Christer Sjörin avtackades av Sara främst för sin drivande roll vid
igångsättningen av föreningen för tio år sedan med blomma och tavla med ”kollofoto”.

g) Den avgående styrelseledamoten Birgitta Konstenius avtackades av Sara med blomma och
tavla med foto från den gamla ”kollotiden”.

h) Peder Norling tackades med ”Guldkotte” och tavla med kollofoto av Sara främst för sitt
arbete att driva igenom det nya hyresavtalet med kommunen.

Efter årsmötet serverades en härlig tomatsoppa med smörgås till alla mötesdeltagarna. Kaffe
serverades nere vid grillplatsen där Naturskolan passade på att visa upp sig. Samtliga dessa
aktiviteter finansierades av den LEADER Check som Upplandsstiftelsen ställt till förfogande för Eda
Lägergårdsförenings 10-årsjubileum.
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Årsmötet hölls med 23 närvarande deltagare.

Eda/Jakobsberg den 16/5 -2017

[Peder Norling]
…………………………………
Peder Norling
Protokollet justeras:

Eda den 16/5 - 2017

Eda den 16/5 - 2017

[Björn Bergström]
………………………................……
Björn Bergström

[Runa Sten]
………………………....................…
Runa Sten

