
Föreningen Stora Skuggan

Ptotokoll ftån Föreningen Stota Skuggans (FSS) årsmöte
Lördagenl4 apnl2078 kl. 10:00 i Ekhagsstugan, Åminnevägen23, Stockholm

L. Mötets öppnande.
Föreningen Stota Skuggans otdförande Helena Sötensen hälsade mötesdeltagarna välkomna och
förklarade mötet öppnat

2, Val av stämmootdfötande
Ordförande föreslår Urban Ryadal, medlem i FFSK till stämmootdförande. Stämman bifaller
förslaget.

3. Val av ptotokollförate
Julia HoLmvik valdes till ptotokollförare

4. Yal av iustetate tillika rösttäknare
Marie Lindqvist och Mada Sjöström valdes till justerar och rösträknate

5. Godkännande av dagotdning
Dagordningen godkändes

6. FÄga om kallelse skett i behörig ordning
Det var stämmans mening att kallelse till årsmötet hade skett i behörig ordning.

7. Fastställande av töstlängd
Vid stämman deltog 16 röstberättigade medlemmat

8. Stytelsens Iiirvaltningsberättelse och årsredovisning
Verksamhetsberättelsens föredrogs av stämmoordförande. Därefter godkändes
vetksamhetsberättelse. Årsredovisningen föredtogs, några frägor angående redovisningen
ställdes, dessa besvatades och därefter godkändes årsredovisningen.

9. Föredragning revisionsberättelse.
Revisorns revisionsbetättelse föredrogs

10. Fastställande av balans- och resultaträkning
Balans och resultaträkning föredrogs och fastställdes.

11. Ftäga om ansvarsftihet föt styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsftihet för det gängna verksamhetsåret enligt revisorns
rekommendation

L2. Behandling av styrelsens propositioner, medlemmars motioner och förslag
i. Beslut om antagande av nya stadgar, enligt ett förcta beslut fattatvid extta

föteningsstämma 2018-02-201anatng i stadgarnas §4 p15, §7 och §8 enligt bilagd
proposition och stämmoprotokoll)
Stämman bifaller de nya stadgarna

ii.Beslut att änddng av stadgarna träder i kraft med omedelbar verkan fr. o. m.
innevarande årsmöte. Punkten föreslås omedelbart iusterad.
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Stämman godkänner omedelbar justering av denna punkt
iii. Behandling av motion inkommen från medlemmen Elisabeth Gieysztor-

Ingvars s on, avseende förbtännin g av trädgärdsavfall.
Motionen avslås, med hänvisoi.g till att förslaget strider mot det arrendeavtal

Föreningen Stora Skuggan ingått med Kungliga Djurgårdens Förvaltning. (Arende nr
29654 2011-02-16 samt tilläggsavtal 2014-12-12 inklusive skiss utvisande plats för
avfallshantering.) Årrendeavtalet anger tydligt vad som gäller avseende hantering av
trädgårdsavfall. Föreningen hat inga tättigheter att gå utanföt de s§ldigheter som anges i
artendeavtalet. Stämman har inte matdat att fatta beslut som strider mot ingånget
arendeavtal.

tl. Beslut om etsättning till av åtsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och
suppleanter
Stämman beslutade att ersättning ska utgå till av årsmötet utsedda styrelseledamöter,
revisorer och suppleanter med 999kr vardera.

14. Fastställande av budgetar och avgifter
Årsmötet godkännet och fastställer budgetförslaget liksom den oförändrade medlemsavgiften på
100kronor/år enligt styrelsens förslag. Budgeten fastställs av stämman

L5. Val av Iiiteningens ordfötande, övtiga styrelseledamötet och suppleanter (enligt
stadgarnas nya lydelse i antagen ptoposition)
Valbetedningen, bestående av Niels Petet Rasmussen och Roger Långström (ej närvarande), har
föIjande förslag 'll sammansättning av föreningens styrelse:

Helena Sörensen- ordförande, mandatpe rrod 2är, 2017 -201, I
Ånna Rydh- nlwal ordinarie ledamot, mandatpenod2 är,2078-2019
Marie Lindqvist - omval ordinarie ledamot, mandatperiod2 är,2018-2019
Matgareta Hajduk - nywal, ordinarie ledamot, mandatpedod 2 är,2018-2019
Julia Nikonova - tyval, ordinarie ledamot, mandaperiod2 är,2019-2019
Mana Sj öström- suppleant, mandatperi od 2 är, 2017 -201 I
HelenJägemo - suppleant, mandatperiod 1 fu,201.8

Stämman biföll valberedningens förslag.

16. Yal av revisor och revisorssuppleant
Maj Sand6n, ordinarie 2018-2020
Caroline Östberg, suppleant 2018-2020

17. Yal av ombud
Styrelsen fick i uppdtag att inom sig utse en represefltant till Föreningens Stor-Stockholms
I(olonitädgårdar årsmöte och ombud i Förbundet för Ekopatken.

18. Val av valberedning
Niels Peter Rasmussen mandatperiod 2018-2020
Roger Långström mandatperi od 2018-2020

L9. Mötet avslutas
Stämmans otdfötande Ryadal tackx för ordet av avslutal mötet oc'h lämnar ordet till
föreningens ordförande Helena Sörensen

20. öviga ärenden
Ordförande Helena Sörensen informetat om hur föreningen kommer att anpassa sig till den nya
personuppgiftslagen. GDPR.
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Protokollet justeras:
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