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Saltö-Ekholmens Trädgårds- och Intresseförening
Protokoll Årsmöte
Datum/Tid: 2020-09-20 kl. 13.00
Plats: Utomhus i Koviken på Saltö

Saltö-Ekholmens Trädgårds- och
Intresseförening (SETI) årsmöte och höstmöte
2020

Pga situationen med Covid-19 så genomfördes denna dag ett kombinerat årsmöte och
höstmöte utomhus sittande i Koviken på Saltö. Mötet samlade ett 20-tal medlemmar
och vi fick njuta av underbart vackert höstväder. Stämningen var god och mötet
genomfördes relativt snabbt, tog mindre än en timme.

Dagordning

§ 1. Manne Fridman väljs till Ordförande för mötet och Alexandra Färnström väljs till
sekreterare.

§ 2. Dagordningen godkändes med tilllägget av Övriga frågor som punkt 18.

§ 3. Charlotte Ljungman samt Carl-Christer Drangel väljs till justeringsmän och tilllika
rösträknare.

§ 4. Verksamhetsberättelse 2019. Föreningen har arbetat med en del trafikfrågor
under året såsom rondellen på Saltö och hastighetsmätning på Strandvägen. Vidare
har också Seti jobbat med frågan angående Paviljonger för förskoleverksamhet på
fotbollsplanen på Saltö. Det har under året hållits 10 st styrelsemöten samt
genomförts tre stycken möten med kommunen. Gamla Saltöbron har också fyllt 100 år
under året och bron är numera upplyst med lampor under bron.

§ 5. Ekonomisk berättelse 2019. Föreningen har fått in 15 000 SEK  i medlemsavgifter
samt 7 000 i samband med årsmöten och försäljning av lotter vid de samma. Total
intäkt under året uppgick till 22 000 SEK. Utgifter under året har varit främst hyra av
lokaler i samband med medlemsmöten. Andra utgifter har varit kostnaden för
trycksaker/ papperskopior, hemsidan samt mindre kostander i samband med
styrelsemöten samt avtackningar. Totalt uppgick utgifterna till 23 000 SEK så
föreningen gjorde en förlust på 1 000 SEK. Föreningens egna kapital uppgår till 38 000
SEK.

§ 6. Revisorerna har granskat ekonomin för 2019 och funnit att intäkter samt utgifter
stämmer väl överens. Resultatet för 2019 visar på ett litet budgetunderskott på



1 000 SEK. De påperkar också att de riktade insatserna för att få in medlemsavgifter
har varit lyckade. Det egna kapitalet bedöms vara tillräckligt för den typ av
verksamhet föreningen bedriver.

§ 7. Revisornas rekommendation är att styrelsen också ska beviljas ansvarsfrihet för
budgetåret 2020. Röstning genomförs med godkännande och styrelsen beviljas därför
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 av mötets deltagare.

§ 8. Manne Friman väljs till ordförande för år 2020 för SETI.

§ 9. Peo Ohlsson, Inger Petersson samt Peter Nilsson väljs som styrelseledarmöter på
två år.

§ 10. Christian Allfréd väljs som suppleant på två år och Alexandra Färnström väljs till
samma post på ett år.

§ 11. Johan Gustavsson och Fredrik Sjödahl väljs som revisorer för 2020.

§ 12. Lennart Carlsson väljs som revisionssuppleant för ett år.

§ 13. Marita Jerserup samt Hans Karlsson väljs till valberedning.

§ 14. Beslut om budget för 2021 (Fråga för höstmöte). Budgeten är baserad på ett
medlemsantal på 170 st hushåll samt en medlemsavgift på 100 kr. Intäkter kommer
att komma ifrån medlemsmöten och utgifter kommer att vara hyra av lokaler etc.
Budget som presenteras är i balans.

§ 15. Beslut om medlemsavgift år 2021 (Fråga från höstmöte). Medlemsavgiften
beslutas vara oförändrat 100 SEK.

§ 16. Medlemmarna röstar om namnbyte för föreningen till Saltö-Ekholmen Trivsel-
och intresseförening. Förslaget bifalles men ännu en omröstning måste ske på
årsmötet 2021.

§ 17. Omröstning om logotyp. De samlade på årsmötet tycker att det är bra att byta
logotyp.

§ 18. Övriga frågor. Medlemsförslag att utlysa en tävling för att ta fram den nya
logotypen. Tävlingen ska rikta sig till boende i närheten. Gamla Saltöbron måste finns
med som landmärken i logotypen. Mötets medlemmar anser att detta är ett bra
förslag.

Hans Gustavsson har tagit fram en adventsljustake föreställande Gamla Saltöbron för
att uppmärksamma att Gamla Saltöbron firar 100 års jubileum 2020. Skånska cement
invigde bron Februari 1920.

Föreningen bör försöka uppmärksamma 100 års jubileumet. Detta var tänkt att ske
under första hälften av 2020 men Covid-19 epedimin kom ivägen.

Marita Jerstrup som avgår i styrelsen avtackas.

§ 19. Mötet avslutas.

Alexandra Färnström Manne Friman

Sekreterare Ordförande


