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Styrelsens sammansättning

Ordförande: Erica Kanon, omval 2020 (vald till 2022)
Kassör: Stellan Forsman, nyval 2020 (vald till 2021)

Sekreterare: Cecilia Viggström (vald till 2021)
Ledamot: Gianni Chang, omval 2020 (vald till 2022)
Ledamot: Mikael Wohrne, nyval 2020 (vald till 2022)

Suppleant: Eva Pettersson (avgick sept. 2020)
Suppleant:                 Torbjörn Sabel nyval 2020 (vald till 2021)
Suppleant Emil Erdtman, omval 2020 (vald till 2021)

Revisor:                     Gina Hellman, nyval 2020 (vald till 2021)
Revisor:                     Elisabeth Alexius, nyval 2020 (vald till 2021)
Revisorssuppleant:     Gösta Johansson 2020 (vald till 2021)

Avgående revisorer årsmötet 2020 Florian Maindl och Stellan Forsman samt avgående
revisorssuppleant Gina Hellman.

Valberedning: Maria Holm- Sarqume, omval (vald till 2021)
Valberedning:             Karolina Tidåker, nyval 2020 (vald till 2021)
Valber.suppleant: Vakant

Avgående valberedning årsmötet 2020 Elisabeth Alexius.

Studie- och miljögrupp
Studie- och miljögrupp: Lisbeth Elgered

Styrelsemöten och styrelsearbete
Under året har föreningen haft 7 protokollförda möten. På grund av pandemin blev 2020 års
årsmöte framflyttad från mars till oktober vilket resulterade i att även detta år blev
belastande för styrelsen då nyval dröjde fram till september.

Ordförande har även fått axla posten som kassör fram till september 2020 och styrelsen var
två ledamöter kort under samma period.

Medlemsfrågor- och engagemang
Under året har 10 nya lottägare tillkommit och inge lott är ledig december 2020. Föreningen
hälsar dem varmt välkomna. Samtliga kolonilotter har varit uthyrda under året.

Intresselistan har fortsatt varit stängd pga den långa kön. Efter höstens arbete med
tillsättning av nya lottägare har intresselistan uppdaterats. För närvarande finns det 72
personer på väntelistan. Eva Pettersson (lott 44) hjälper till som medlem vid tillsättning av
nya medlemmar.
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Mikael Wohrne (lott 48) och Torbjörn Sabel (lott 25) har engagerat sig som hustomtar för
föreningens område med stöd och hjälp av Gösta Johansson (lott 27).

Besiktningar
Under året har styrelsen vid flertal tillfällen besiktat området. Under besiktningen den 27/5
2020 var det 11 lotter som fick anmärkning (2/6 2019 var det 12 st lotter som fick
anmärkningar) 3 st lotter blev inte godkända på ombesiktningen utan godkända först efter
påringning och ytterligare 1 besiktning, alltså sammanlagt 3 besiktningar .
Under besiktningen som genomfördes den 18/11 2020 var det 2 st lotter som fick anmärkning
(27 oktober 2019 var alla utan anmärkning). Information om påpekanden till berörda
kolonilottsägare har gjorts via mail och anmärkningsprotokoll lämnade i redskapslådorna.

Extra besiktning (kvalsterkontroll)
Georg och Gianni Chang genomförde en kvalsterbesiktning på svarta vinbärsbuskar den
21/5. Ingen kvalster fanns.

Arbetsdagar
På grund av pandemin hade vi endast 1 gemensam arbetsdag 2020, söndagen den 13
september. Det var bra uppslutning. Vi bytte ut och målade staketdelar, rensade kring boden,
städade stora förrådet, lyfte lådor, lagade redskapslådor och bytte lock, lade papp på locken
och grävhjälp på 1 lott pga parksallad.

Stölder och skadegörelse
Under 2020 förekom det ett fåtal stölder och skadegörelser. Ingen av den art som krävde
polisanmälan.

Medlemmar är i sin tur förbjudna att slänga kvistar, grenar och annat bråte utanför
föreningens område.

Kurser och utbildningar
Vi har samarbetat med andra odlingsföreningar genom nätverket SoS som under 2019 hade
ordnat fyra föreläsningar om odling. Föreläsningarna är gratis och uppslutningen från vår
förening har varit mycket låg.

En introduktionsträff för nya medlemmar var planerad tillsammans med Lisbeth Elgered och
Cecilia Viggström (styrelsen) men fick ställas in pga pandemin.

Miljöarbete och gemensamma inköp
Malou lott 40 har under året tagit ansvar för den gemensamma toaletten. Ombesörjt att den
ser ok ut samt köpt in det material som behövs.

Gösta Johansson och Nils Lindvall arrangerade gödselbeställning under hösten.

Gösta Johansson inhandlade byggmaterial m.m. till föreningen. Gösta har även varit
styrelsen behjälplig med allehanda göromål av praktisk karaktär.
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Föreningens medlemmar rekommenderas att använda urin utblandat med vatten i den egna
komposten. Utspädd enligt 1:10 - 1:15.

Styrelsen har utarbetat en rutin för hur de enskilda medlemmarna ska gå tillväga om man vill
kompostera enligt bokashi.

Informationsmaterial
Handlingar som har utdelats till samtliga medlemmar och för nya medlemmar.

● Välkommen som medlem
● Arrendekontrakt – Medlemsavtal Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening
● Normalstadgar FSSK 2001
● Ordningsregler Farsta Gårds Koloniträdgårdsförening 2019
● Miljöregler, gödsling och växtskydd
● Skapa en bra kompost
● Trädgård i samspel med naturen

Facebook
Föreningen har en Facebook-grupp (en sluten grupp för medlemmar) och en öppen
facebooksida för information till allmänheten. Ansvariga är Emil Erdtman (lott 47) och Malou
Eriksson (lott 44). Facebookgruppen har under året fungerat väl för att diskutera aktuella
frågor men också för tips och uppmuntran - bl a med hjälp av vackra bilder.

Hemsida
Hemsidans admin är Emil Erdman (lott 47). Då hemsidans inloggningssida inte använts av
medlemmarna samt att det uppstår svårigheter med inloggning och informationsuppdatering
har hemsidan admin förenklat hemsidan för att öka användarvänligheten. Hemsidan
genomgick under året en uppdatering så att den bättre svarar med medlemmarnas behov.
De sidor som inte användes "doldes" men finns kvar om behov uppstår igen.
Inloggningsfunktionen togs bort eftersom den vållade tekniska problem och upplevdes
onödigt krånglig.

Parkplan Farsta Stadsdelsområde – Vårt område
Under året har omfattande arbete skett i närområdet för att förbättra som stärker vår närvaro
på plats.

Representation och medlemskap
Emil Erdtman representerade föreningen på Stockholms Koloniträdgårdars årsmöte

Under året har Lisbeth Elgered representerat föreningen på odlarnätverket Söder om Söder
(sos-odlingsföreningar.se).

Årsmöte 2020
Årsmötet 2020 genomfördes den 13 september i samband med städdagen. 38 lotter var
representerade. Frågor som remitterades till den nya styrelsen vid årsmötet 2019 har
styrelsen under året åtgärdat och finns protokollförda.

Ekonomi
Föreningen är befriad från att betala skatt enligt beslut från Skatteverket. Beslutet gäller
t.o.m. 2020 och därefter får föreningen ansöka om skattebefrielse på nytt.
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Årets ekonomiska resultat följde i det stora hela framtagen budget.

Övrigt
Resurscenter Nytida, som jobbar med vuxna personer med autism eller aspberger har under
året odlat i några pallkragar och krukor. Gruppen träffas en gång i veckan.

Under året har en biodlare fått tillåtelse att ha två bikupor stående på områdets allmänning.

Vi har även i år fått insektshotell tillverkade av närliggande skolan som är utplacerade på
området.

Styrelsen vill ägna ett stort tack till alla engagerade medlemmar som gemensamt bidrar till
föreningens drift och utveckling. Ett särskilt tack till engagerade medlemmar som bidrar
genom sitt förtroendeuppdrag och till andra medlemmar som åtar sig ansvar utanför
förtroendeuppdrag för exempelvis beställningar, inköp, besiktningar, sociala medier,
toaletten, miljö- och studiefrågor och annat som ordnas med för föreningen.

Styrelsen överlämnar 2020 års verksamhetsberättelse och tackar för förtroendet för det
gångna året.

Farsta...mars 2020
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