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Protokoll fört vid Älvsby Trädgårdsvänners årsmöte 2011
Tid
Onsdag 2012-03-21 kl. 17.00
Plats
Johannesgården Älvsbyn
Närvarande 35 medlemmar
§1

Mötet öppnades av ordf Inger Boström. Hon hälsade alla hjärtligt välkomna.

§2

Fastställdes att årsmötet blivit behörigt utlyst.

§3

Dagordningen upplästes och godkändes.

§4

Till ordförande och sekreterare för årsmötet föreslogs och valdes Runo Bergkvist
resp. Lena Berglund.

§5

Till protokolljusterare/rösträknare valdes Anette Jonsson och Erik Nyman.

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks och godkändes.

Bil 1

§7

Styrelsens ekonomiska rapport genomgicks och godkändes

Bil 2

§8

Revisorernas berättelse upplästes och godkändes.

Bil 3

§9

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2011.

§10

a)

Val av ordförande följde.
( I tur att avgå är ordförande Inger Boström.)
Valberedningen föreslog omval av Inger Boström på en tid av två år.
Mötet godkände förslaget.

b)

Val av två st styrelseledamöter på en tid av två år.
(I tur att avgå är Inger Jarvelius och Birgit Wiklund)
Valberedningen föreslog omval av Inger Jarvelius och Birgit Wiklund.
Mötet godkände förslaget.
Valberedningen föreslog även att Nicklas Holmberg och Elaine Marklund
väljs som ordinarie ledamöter.
Mötet godkände förslaget.

c)

Val av revisor för en tid av två år.
( I tur att avgå är Disa Lundgren )
Valberedningen föreslog omval av Disa Lundgren.
Mötet godkände förslaget.

d)

Val av en st till valberedningen på 3 år.
(I tur att avgå är Britt-Inger Enberg.)
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Styrelsen förslog omval av Britt-Inger Enberg.
Mötet godkände förslaget.
e)

Val av två st suppleanter på två år.
(I tur att avgå är Nicklas Holmberg och Elaine Marklund)
Valberedningen föreslog Lena Sjöberg och Karin Gustavsson som suppleanter.
Mötet godkände förslaget.

§11

Den preliminära verksamhetsplanen för 2012 presenterades.

Bil 4

Medlemsblad liknande fjolårets, kommer att skickas ut till medlemmarna.
Där kommer bl a detaljerade resplaner att framgå samt övrig nyttig information
§12

Budget för år 2012 fastställdes.

Bil 5

§13

Mötet beslutade att årsavgiften för år 2013 blir oförändrad. D v s 100 kr/medlem.
Mötets ordförande tackade för förtroendet och förklarade mötets förhandlingsdel
avslutad.
Ordförande Runo och sekreteraren Lena avtackades med varsin bukett blommor.

§14

Styrelsen informerade om
a) kommande kurs i grönsaksodling. Där finns det några få platser kvar.
b) företag som lämnar rabatt vid inköp, se kommande utskick.
c) kontakt har tagits med Ideella Älvsbykraften.
d) kontakt har tagits angående jordlott bredvid Fluxen.

§16

Mötet avslutades med att Inger Boström tackade för fortsatt förtroende och för
ett gott samarbete under verksamhetsåret 2011.
Hans Pettersson, Svanå trädgård i Brännberg, visade bilder och kåserade om sin
trädgård i Zon 7.
Under mötet förrättades ett blomlotteri.
Kaffe och gott hembakat fikabröd intogs under mötet.
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Vid protokollet
……………………………………
Lena Berglund

..……………………………………..
Runo Bergkvist
Ordförande

Justeras
……………………………………
Anette Jonsson

…………………………………….
Erik Nyman
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Styrelsen ser ut som följer 2012
Ordförande

Inger Boström

2 år

Sekreterare

Inger Jarvelius

2 år

Kassör

Siv Östman

1 år

Styrelseledamöter

Birgit Wiklund
Elaine Marklund
Nicklas Holmberg

2 år
2 år
2 år

Suppleanter

Lena Sjöberg
Karin Gustavsson

1 år
3 år

Valberedningen

Birgit Pesonen Hedman
Ulrica Hedman
Britt Inger Enberg

2010-2012
2011-2013 (Sammankallande)
2012-2014

