
Årsta Havsbads Trädgårdssällskaps Årsmöte 28 augusti 2021

  

Plats: Föreningsgården i Stora badparken i Årsta Havsbad 

 

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

Till ordförande valdes Ingwar Åhman-Eklund och till sekreterare valdes Ulf 

Hölke 

 

2. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera årsmötets 

protokoll. 

Till justeringspersoner valdes Birger Sjögren och Catarina Johansson 

 

3. Årsmötets stadgeenliga utlysande.  

Mötets stadgeenliga utlysande godkändes av årsmötet. 

 

4. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes av årsmötet 

 

5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret 

Ordförande redogjorde för styrelsens berättelse för det gångna 

verksamhetsåret. 

 

6. Revisorns berättelse 

Ordförande redogjorde för revisorns revisionsberättelse.  

 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning 

Revisorn tillstyrker att årsmötet fastställer balans- och resultaträkning samt 

beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det granskade verksamhetsåret. 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

9. Inkomna motioner från medlemmar 

Inga inkomna motioner 

 

10. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret samt beslut om 

årsavgift. 

Årsavgiften fastställdes till 100 kr för medlemskap i föreningen och 20 kr för 

familjemedlem. Årsmötet beslutade också att föreningen ska lämna 

Riksförbundet svensk trädgård. 

 

 

 

 

 

 



11.  Val av styrelse och ersättare. 

Ordförande. Ulf Hölke, 2 år 

Sekreterare: väljs på det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet 

Kassör: Ragnhild Blomdahl, 1 år 

Ledamot: Catarina Johansson, 2 år 

Ledamot: Berit Ärlemalm, 2 år 

Ledamot: Gunilla Johansson, 1 år 

Ledamot/vice ordförande: Ingwar Åhman Eklund, 1 år 

Suppleant: Birger Sjögren, 1 år 

 

 

12. Val av valberedning 

Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att välja en valberedning 

 

13. Val av revisorer och ersättare 

Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att välja revisorer och ersättare 

 

14. Verksamhetsplan för 2021 och 2022 

Verksamhetsplanen godkännes  

 

15. Vid mötet väckta frågor 

Ett förslag väcktes att lägga ner föreningen och föra över föreningens medel 

till Årsta Havsbads Stugägareförening. Årsmötet beslutade att inte lägga ned 

föreningen. 

 

16. Avslutning 

 

Ordförande  Justeringsperson  Justeringsperson 

  

 

 

Ingwar Åhman-Eklund Catarina Johansson Birger Sjögren 

 

 

 

 


