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Protokoll från ordinarie årsmöte 5/5 2011 
Breidagård, Marielund 
 

1. Mötet öppnas av Jonas Pertoft. 
2. Röstlängd upprättas. 
3. Jonas Pertoft väljs till mötesordförande. 
4. Anna Sprinchorn väljs till mötessekreterare. 
5. Mötet anser att kallelse har skett behörigen. 
6. Till justeringspersoner väljs Lennart Thunberg och Magdalena 

Hellström 
7. Föregående årsmötesprotokoll gås igenom och godkännes. 
8. Styrelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2010 gås igenom och 

redovisas nedan: 
 
Styrelsen sammansättning: 
Jonas Pertoft, ordförande 
Anna Sprinchorn, sekreterare 
Inger Tjäder, kassör 
Magdalena Hellström, ledamot 
Staffan Myrdal, ledamot 
 
Stig Lindahl, suppleant 
Fredrik von Arnold, suppleant 
 
------------------------------------------ 
Styrelsen har under 2010 haft 9 protokollförda möten och mycket informell kontakt 
med e-post och telefon. 
Styrelsen har under året bland annat: 
- Lämnat in ett yttrande till Uppsala kommun 25 januari om översiktplan (ÖP 2010). 
Där var vår huvudfråga att betona värdet av Marielunds kulturmiljö och ett grönt 
område från Funbo kyrka och bort mot Fjällnora. 
- 26 januari haft ett längre möte med Byggnadsnämndens planeringsutskott för att 
förklara våra åsikter och lyssna på deras. 
- Lämnat in ett yttrande till Uppsala kommun 15 sept om utställningshandlingen FÖP 
Funbo. Där var vår huvudfråga att påpeka det problemen med det föreslagna bilvägen 
längs med järnvägen mellan Gunsta och Marielund. Vi föreslog istället en cykelväg, 
med en annorlunda sträckning. 
- Arrangerat föreläsning om byggnadshistoria 3 december 2010 i Mariehem. 
- Fortlöpande bevakat inkomna ärenden till kommunen. 
  
Lägesrapport ges därefter av Anna Sprinchorn, Magdalena Hellström och 
Stig Lindahl. 



9. Revisorns årsberättelse föredras. 
10. Redogörelse för föreningens ekonomi, se bilaga. 
11. Beslutas att föreningsavgiften skall vara oförändrat 50:- för 

medlem och stödmedlem. 
12. Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 
13. Omval av hela styrelsen görs med 1 års mandattid. Styrelsens 

sammansättning för 2011 blir: 
Jonas Pertoft, ordförande 
Anna Sprinchorn, sekreterare 
Inger Tjäder, kassör 
Magdalena Hellström, ledamot 
Staffan Myrdal, ledamot 

14. Omval av styrelsesuppleanter görs med 1 års mandattid. 
Suppleanter för 2011 blir: Stig Lindahl och Fredrik von Arnold. 

15. Omval av två revisorer och en revisorsuppleant (Jenny Ceder). 
16. Omval av valberedningen (Martin Söderlund och Anders 

Nordqvist. 
17. Det finns inga inkomna motioner. 
18. Övriga frågor: en stadgeändring av paragraf 12 i stadgarna 

föreslås av mötet enligt följande: “§ 12 Protokoll förs vid 
styrelsemöte, föreningsmöte och årsmöte. Protokoll från ordinarie 
årsmöte skall redovisas på föreningens hemsida.  Samtliga protokoll 
arkiveras hos sekreteraren i minst tio år, och är tillgängliga för 
föreningens medlemmar.” 

19. Mötesdeltagarna tackar styrelsen för det gångna året. 
20. Mötet avslutas. 

 
 
 
Vid protokollet:  Anna Sprinchorn_____________________________ 
 
 
Mötesordförande: Jonas Pertoft________________________________ 
 
 
Justeras: Magdalena Hellström_________________________________ 
 
 
Justeras: Lennart Thunberg____________________________________ 


