
                   Årsta Havsbads Trädgårdssällskap. 

 
           Protokoll fört vid årsmötet 2018-08-26 i 

 Föreningsgården     

     
 

1. Lotta Helsdotter hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

Mötet valde Paulo Bartoletti till mötesordförande och Elizabet Sjögren 

mötessekreterare. 

 

2. Mötet valde Gerd Johansson och Ingwar Åhman-Eklund, att jämte ordförande 

            justera protokollet, samt vid behov vara rösträknare. 

 

3. Årsmötet fastslog att mötet utlysts stadgeenligt. 

 

4. Röstlängden fastställdes till 16 röstberättigade. Se bil. 1. 

 

5. Birger Sjögren redogjorde för det gångna årets verksamhetsberättelse, 

    vilken godkändes av mötet. Se bil. 2 

 

6. Revisor Ragnhild Blomdahl föredrog revisionsberättelsen. Se bil. 3 

 

7. Årets resultat- och balansräkning fastställdes av mötet. Se bil. 4 

 

8. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna  

    verksamhetsåret. 

 

9. Inga motioner hade inkommit. 

 

10. Den av årsmötet 2017 godkända ändringen (se text i fet stil) av §3 ”Alla 

              trädgårdsintresserade boende i Årsta Havsbad med omnejd är välkomna att 

              bli medlemmar i Årsta Havsbads Trädgårdssällskap” godkändes och träder 

              därmed i kraft.  

 

11. Val av styrelse. Valberedningen hade inte lyckats hitta kandidater till att 

       ersätta avgående styrelsemedlemmar. Så väl förslag på ordförande som 

       kassör och sekreterare saknades. Det aktualiserade frågan om upplösning av 

       föreningen som styrelsen föreslagit, ifall valberedningen skulle misslyckas. 

       En upplösning kan dock ske efter beslut av ytterligare ett medlemsmöte. 

       Efter diskussion valde mötet en interimsstyrelse bestående av Gunilla 

       Johansson, Bodil Dahlgren, Anna-Stina Elfving, Ditte Nielsen 

       och Ingwar Åhman-Eklund. Mötet bestämde att nästa medlemsmöte ska äga 

       rum i mars 2019 vilket ger styrelsen tid att försöka hitta nya 



    styrelsemedlemmar och fundera över hur verksamheten ska bedrivas i 

    framtiden. Mötet bestämde även att Ragnhild Blomdahl (revisor) ansvarar för 

    ekonomiska transaktioner fram till medlemsmötet i mars.   

 

    12.  Ingen ny valberedning valdes. 

 

    13.  Inga revisorer valdes. 

 

    14.  Lotta Helsdotter föredrog propositionen från styrelsen om upplösning av 

           föreningen, se bilaga 6. Mötet godkände propositionen med följande ändring 

           att kvarstående likvida medel i första hand ska överföras till en ev. nybildad ny 

           lokal förening i andra hand till Stugägareföreningen. Medlen ska där användas 

           för syften som överensstämmer med föreningens målsättning i §2. 

 

    15.  Ingen ny budget eller beslut om årsavgift togs. 

 

    16.  Inga frågor väckta vid mötet. 

 

    17.  Mötet avslutades 

 

          Ordförande                                      Vid protokollet 

 

 

          Paulo Bartoletti                                Elizabet Sjögren 

 

                       

 

          Justeras 

 

 

          Gerd Johanson                                  Ingwar Åhman Eklund 


