
Årsta Havsbads Trädgårdssällskap

Protokoll 
fört vid årsmöte  lördagen den 22 augusti kl. 14:00 

i Föreningsgården 

1. Birger hälsade deltagarna välkomna. Mötet valde Birger Sjögren till      
mötesordförande och Bodil Dahlgren till mötessekreterare. 

2.     Mötet valde Gerd Johansson och Eva Bäck till, att jämte ordförande, 
        justera årsmötesprotokollet, samt vid behov vara rösträknare. 

3      Dagordningen godkändes med tillägg av punkt 12, en stadgeändring.  
 Se bil. 1.         

4      Årsmötet fastslog att mötet utlysts stadgeenligt. 

5      Röstlängden fastställdes till 13 mötesdeltagare. Se bil. 2. 

6      Ordförande redogjorde för årets verksamhetsberättelse, vilken 
        godkändes av mötet. Se bil. 3. 

7      Revisor Stig Lindqvist föredrog revisionsberättelsen. Se bil. 4. 

8      Årets resultat- och balansräkning fastställdes av mötet. Se bil. 5. 

9      Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna  
 verksamhetsåret.         

10      Inga motioner hade inkommit. 

11      Den föreslagna budgeten för 2016 fastställdes, samt beslutades om 
          oförändrad medlemsavgift. Se bil. 6. 

12      Det föreslag om ändring av § 8 i stadgarna, som reglerar val av 
sekreterare, godkändes av mötet Se bil. 7. 



13     Val av styrelse.  
          Birger Sjögren, Eva Bäck, Ragnhild Blomdahl och Bodil Dahlgren har 1 

år kvar. 
          Som ledamot på 1 år omvaldes Kerstin Sporrong 
          Som ledamot på 2 år valdes Lotta Forsman, nyval.  
          1 plats som ledamot står vakant. 
          Som suppleanter på 1 år valdes 
          Anna-Stina Elfving    nyval 
          Else Roeck Hansén    nyval  
          Gunilla Johansson      nyval                                 
          Karin Carlsson            omval 
           
14 Mötet valde Helena Lepistö och Maria Hallnér till valberedning.       

15 Mötet valde Stig Lindqvist och Curt Dahlgren till ordinarie revisorer,  
samt Sune Dahlén som revisorssuppleant, samtliga omval på 1 år. 

16       Under mötet väcktes frågan om föreningen i framtiden skulle kunna ha 
ett eget växthus i Årsta, som samlingsplats och för att driva upp växter 
till försäljning i. Frågor som bygglov, plats, vattentillgång mm 
diskuterades. 

           Styrelsen kommer att ha förslaget i åtanke och diskutera vidare. 

17  Ordförande avtackade Gerd Johansson och Marie-Louise Bartoletti för     
deras insatser i styrelsen och avslutade sedan mötet. 

Ordförande     Vid protokollet 

Birger Sjögren    Bodil Dahlgren 

Justeras: 

Gerd Johansson    Eva Bäck 


