
 
 

             __________________________________________________________________  
              info@skarpnack.org        Arbetsvägen 22, 128 38 Skarpnäck      Pg 15 97 65-7     
              Org.nr 802003–0196       www.skarpnack.org  

 
 

  

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE  
Protokoll nr 5–2022 
 
Skarpnäcks trädgårdsstadsförening    
Organisationsnummer 802003–0196. 
 
Tid:  2022–05–18, kl. 19.15–21.30 
 

Plats:  Lokal, Sockenvägen 534 
Närvarande: Jan Truedson   JT  
  Mihaela Ingemarsson, ordförande MI 
  Lars Törnros   LT  

Per Jonsson        PJ 
Ann Sundell Kihlstrand       ASK 
Karin Månsson  KM 
Jenny Green   JG 
 
Anmält förhinder:    
Ulrika Caperius       UC 
 
  

Öppnande, val av ordförande och sekreterare, justering av föregående protokoll 
Beslut: MI valdes till ordförande  

   Agendaförslag godkändes. 
  Föregående protokoll nr 4/ 22 godkändes och justerades. 

   LT skriver protokoll. 
 
 

 Konstituering av styrelsen 

Mötets öppnande  
Styrelsens nyvalde ordförande Mihaela Ingemarsson öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna.  Beslöts utse Lars Törnros till sekreterare och att ordförande justerar protokollet. 
 

Konstituering och fastställande av styrelsen 
Mihaela Ingemarsson, ordförande  
Lars Törnros, sekreterare 
Jan Truedson, kassör 
Karin Månsson, ledamot 
Jenny Green, ledamot 
Per Jonsson, suppleant 
Ann Sundell Kihlstrand, suppleant 
Ulrika Caperius, suppleant 
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Firmatecknare                          
Till firmatecknare utsågs Mihaela Ingemarsson, 860502–6320. Jan Truedson, 640930–1170 är 
sedan tidigare firmatecknare. Firman tecknas enligt stadgarna ”av ordföranden eller 
kassören, samt ledamot, två i förening.” 
 
Beslut: Att omedelbart justera punkten firmatecknare.  
 

  
Händelser senaste tiden. Bordet runt 
Inget speciellt av större intresse för föreningen vilket medförde att mötet fokuserade på 
uppföljning av årsmötet och vad som närmast behöver göras i samband med byte av 
ordförande och kassör.  

 

Uppföljning av årsmötet 
Mötet var enat att årsmötet var lyckosam i den begränsning av punkter som fanns på 
agendan. Inget föredrag var inplanerat i år så mötet innehöll årsmötesförhandling, 
behandling av inkomna motioner samt övriga frågor. Mötesdeltagarna (drygt 20st) erhöll fika 
och matiga mackor som smakade bra. Årsmötet genomfördes utomhus vid arbetsboden då 
planerade årsmötesplatsen i Lagmansparken ej var genomförbar då parken ej var klar i den 
upprustning som pågår.  
Själva årsmötet flöt på bra där Mihaela Ingemarsson utsågs och välkomnandes som 
föreningens nya ordförande, samtidigt avtackades Jan Truedson som efter många år som 
ordförande och medlem i styrelsen övergår till kassör. Mina Langendahl tackades av efter 6 år 
som kassör i styrelsen.  
Inkomna motioner som berör trafiksituationen i området behandlades på årsmötet och där 
LT även ger mailåterkoppling till personer som skrivit motionerna då de ej var närvarande på 
årsmötet.   
Övriga punkter som kom upp på årsmötet är noterade i årsmötesprotokollet och styrelsen tar 
upp detta på kommande styrelsemöte. Det gäller tex föreningens och boendes arbete med 
hållbarhet och miljöfrågor. 

 KM överlämnar årsmötesprotokollet till JT som säkerställer att det även läggs ut på webben. 
Härmed kan årsmötet läggas till handlingarna. 
 
 
Styrelsens uppgift och ambitioner 
MI framförde att vi på ett kommande styrelsemöte fokuserar på att diskutera vad som är bra 
och vad som kan förbättras i vårt styrelsearbete. Våra ambitioner bör ventileras och 
diskuteras samt fastläggas vid behov. 
LT anser tex att vi på ett kommande styrelsemöte bjuder in någon ansvarig från Stockholm 
stad för att diskutera trafikmiljön inom vårt område som ständigt står som diskussionspunkt 
från våra boende i området. Kan/bör styrelsen göra något mer inom detta område? 
 
 
Uthyrning, materialbod 
Inget anmärkningsvärt gällande uthyrningen under denna period. På kommande styrelsemöte 
planeras sommarbemanning och information för de som inte är insatta i rutiner vid uthyrning. 

 

Ekonomi, medlemmar 
Ekonomin är god enligt JT. Ekonomisk redogörelse gjordes även av JT på årsmötet. 
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Miljö/ Hållbarhetsgrupp 
ASK tog upp detta som en övrig fråga på årsmötet där styrelsen söker efter input och idéer 
även från boende och medlemmar hur arbetet ska drivas. Finns tex intresse för inköp av 
värmekamera. Styrelsen kommer diskutera ärendet vidare på kommande styrelsemöten.  

 

Vår hemsida 
MI hoppas kunna vara behjälplig inom detta område då vi har en del att rätta till med 
uppdatering av vår hemsida.  
 
 
Kommande loppmarknad 
Årets loppmarknad hoppas vi kunna genomföra söndagen 11 september, beslut tas på 
kommande styrelsemöte. Mötet diskuterade olika upplägg men inget fastställdes så ASK får i 
uppdrag att inför kommande styrelsemöte presentera koncept på upplägg som vi kan ta 
beslut på. Alla är dock överens om att förändring på nuvarande upplägg där vi alla samlas på 
en och samma plats ändras till tex garageloppis där medlemmar är i sina egna fastigheter och 
föreningen på olika sätt gör reklam på adresser där loppisplatser finns. 

 

Info till boende  
Infomejl med punkter vi tagit upp i detta protokoll såsom tack för årsmötet där ny ordförande 
valdes samt nattvandring som startar upp genom Skarpnäcks skolas regi.  

 
 
 

Kommande styrelsemöten 

• 14 juni 2022 19.15 - 21.15, tisdag  

• 16 augusti 2022 19.15 - 21.15, tisdag 
 

Mål är att våra styrelsemöten ska vara där vi fysiskt träffas men även deltagande via video är 
ok för att underlätta att alla i styrelsen ska kunna deltaga. 

 
 
 

Mötet avslutades 
Ordföranden tackar för kvällens diskussioner och beslut. 

 
 

Protokollförare   Justerat 
 
Lars Törnros   Mihaela Ingemarsson 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Detta protokoll har utsänts 2022–05–30 med e-post enligt nedan. 
 

Namn E-post 

Lars Törnros l.tornros@telia.com 

Mihaela Ingemarsson Mihaela2007@gmail.com 

Jan Truedson Jan_truedson@hotmail.com 

Karin Månsson karin.lugnagatan@gmail.com 

Stephan Kull stephan.kull@gmail.com 

Jenny Green green.jenny.cecilia@gmail.com 

Ulrika Caperius  ulrika.caperius@gmail.com 

Per Jonsson  persmix@yahoo.se 

Ann Sundell Kihlstrand  ann.sundell@hotmail.com 
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