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Protokoll från årsmöte

Årsta Havsbads Trädgårdssällskap
Söndagen den 24 augusti 2014 kl. 14.00
i Föreningsgården
Trädgårdssällskapets ordförande Birger Sjögren hälsade deltagarna välkomna.
1.

Val av ordförande och sekreterare
Till mötesordförande valdes Paolo Bartoletti och till mötessekreterare valdes
Elizabet Sjögren.

2.

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll,
som också vid behov är rösträknare
Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Gerd Johansson och Kerstin
Engström.

3.

Årsmötets stadgeenliga utlysande
Mötet beslutade att årsmötet var utlyst på behörigt sätt.

4.

Fastställande av röstlängd
11 röstberättigade medlemmar var närvarande.

5.

Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Birger Sjögren.
Mötet beslutade att med godkännande lägga styrelsens verksamhetsberättelse
till handlingarna.

6.

Revisorernas berättelse
Curt Dahlgren föredrog revisorernas berättelse. Mötet beslutade att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

7.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Birger Sjögren föredrog resultat- och balansräkning. Mötet beslutade att
med godkännande lägga resultat- och balansräkningen till handlingarna.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
På revisorernas förslag beslutade mötet att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 augusti 2013 - 31 juli 2014.

9.

Inkomna motioner från medlemmarna
Inga motioner har inkommit.
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10.

Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret, samt beslut om
årsavgift
Mötet beslutade att godkänna styrelsens budget för nästkommande räkenskapsår. Mötet beslutade vidare om oförändrad årsavgift, d v s huvudmedlemskap
kostar 300 kr varav 70 kr går till lokalföreningen. Avgiften för familjemedlemskap
är oförändrad 50 kr.

11.

Val av styrelse
Eva-Lotta Thunqvist läste upp valberedningens förslag och mötet beslutade omval av Birger Sjögren till ordförande, Eva Bäck som sekreterare, Ragnhild Blomdahl till kassör, Bodil Dahlgren som ledamot alla för två år och Kerstin Sporrong
för ett år. Nyval av Lotta Forsman och Karin Carlsson som suppleanter för ett år.

12.

Val av valberedning
Mötet beslutade att välja Helena Lepistö till valberedning för ett år.
Maria Hallnér ska fortsätta att försöka tillsätta den vakanta platsen.

13.

Val av revisorer och ersättare
På valberedningens förslag beslutade mötet att välja Stig Lindqvist (omval) och
Curt Dahlgren (omval) till revisorer för ett år. Som suppleant för ett år valdes
Sune Dahlén (omval).

14.

Stadgeändringar i paragraf 8, se särskilt dokument.
Ändringen avser Första meningen i paragraf 8 som föreslås ändras från ”Styrelsen ska bestå av 7 ledamöter” till Styrelsen ska bestå av minst 7 ledamöter” samt
att ändra från Ordförande, sekreterare och kassör utses direkt av årsmötet till
ordförande och kassör utses direkt av årsmötet medan sekreterare utses internt
av styrelsen.

15.

Avslutning
Elizabet Sjögren avtackades med en blombukett som överräcktes av Gerd Johansson och ordföranden avslutade mötet och som tack ordförandeskapet överlämnade Gerd Johansson en flaska vin.

Ordförande

Vid protokollet

……………………………………………………..
Paolo Bartoletti

……………………………………………
Elizabet Sjögren

Justerat
……………………………………………………
Gerd Johansson

……………………………………………
Kerstin Engström

