
Motion till årsmötet 2019  nr 1. 
 
Styrelsearvodena 
Styrelsen lägger ned mycket tid och jobb på att få föreningen att fungera. Det är ibland 
ett otacksamt arbete och vi medlemmar ska vara glada att de som ställer upp att arbeta 
i styrelsen gör det. Skatteverket har nu kommit fram till att arvodena ska beskattas så 
styrelsens arvoden har i praktiken SÄNKTS med ca en tredjedel. Jag är övertygad om att 
de som sitter i styrelsen inte gör det för det, i mina ögon sett, lilla arvode som betalas ut 
men det finns en symbolik i att få ersättningen. En höjning av arvodena stärker signalen 
att vi uppskattar att vi har medlemmar som engagerar sig i styrelsen. Ordföranden får 
idag ca 250kr per möte före skatt, 10 möten om året vilket ger ca 2500 före skatt. Efter 
skatt ca 1800kr och då är det all tid som läggs ned kring mötena helt ideellt.  
 
Jag föreslår: 
 
att årsmötet beslutar att höja styrelsearvodena med 100% (dagens nivåer dubbleras). 
 
Motion till årsmötet 2019 nr 2 
 
Plantering av fruktträd 
Jag föreslår att vi planterar ett 10-tal fruktträd på föreningens mark. Tanken är att 
frukten ska användas inom föreningen, exempelvis genom att serveras på 
trivselkvällar. Överbliven frukt säljs och ger ett litet tillskott i kassan. Eftersom 
många av oss har äppelträd förordar jag plantering av fruktträd som är mindre 
förekommande på området, t.ex. plommonträd. Jag föreslår... 
 
* att föreningen införskaffar och planterar 10-talet fruktträd på området. 
* att årsmötet upplåter till styrelsen att utse en plats där plantering anses lämplig. 
* att årsmötet upplåter till styrelsen att utse vilken sorts fruktträd vi ska plantera. 
 
Motion till årsmötet 2019 nr 3 
 
Motion gällande medlemmarnas årsavgift till föreningen. 
Mot bakgrund av att föreningens kostnader de senaste åren tydligt ökat och att de likvida 
medlen drastiskt sjunkit  i samband med till exempel renoveringen av centrala toaletten, 
anser jag att det är av vikt att föreningens ekonomiska likviditet tydligt stärks inom en 
överskådlig tid.  
Vi utför allt mindre ideellt arbete i föreningen, vilket resulterar i kostnader för tex hantverkare. 
Vi har även ökade kostnader för driften (vatten, sopor osv). Min bedömning är också att det 
löpande underhållet, på föreningens byggnader (inkl utrustning), är eftersatt. Det kan komma 
att resultera i större investeringskostnader inom en snar framtid. 
Om en större investering måste utföras och de likvida medlen inte räcker till måste kapital 
snabbt tas in genom banklån eller från medlemmarna. Den situationen tycker jag att vi ska 
försöka undvika och därför är det viktigt att stärka den egna kassan. 
 
Då föreningens i särklass största inkomstkälla är medlemmarnas årsavgifter föreslår jag 
 
att årsmötet beslutar om en höjning av medlemmarnas årsavgift till föreningen med 25%. 
 


