ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR ÄLVSBY TRÄDGÅRDSVÄNNER
Sammanträdesdatum
2014-03-19

Plats: Korskyrkan
Tid: Kl. 18.00
Närvarande: 38 personer.
§ 1 Mötets öppnande
Inger Boström hälsade oss välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av kallelse. Kallelsen godkändes av årsmötet.
§ 3 Godkännande av dagordning. Upprättad dagordning godkändes av årsmötet. Se bilaga
§ 4 Val av ordförande och sekreterare. Årsmötet valde Lena Berglund till ordförande och till
sekreterare valdes Anna-Karin Lundström.
§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Ulrika Hedman och Karina Nilsson.
§ 6 Fastställande av verksamhetsberättelse. Ordförande läste upp en sammanfattning och
verksamhetsberättelsen fastställdes.
Se bilaga
§ 7 Fastställande av resultat och balansräkning. Årsmötet godkände resultat- och
balansräkningen.
Se bilaga
§ 8 Revisorernas berättelse. Inger läste upp revisorernas berättelse där inga anmärkningar
gjordes.
Se bilaga
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för gångna verksamhetsåret.
§ 10 Medlemsavgift 2015 En kvarstående medlemsavgift på 100 kr/person fastställdes av
årsmötet.
§ 11 Verksamhetsplan och fastställande av budget för 2014
Verksamhetsplanen lästes upp av Inger Boström och fastställdes av årsmötet.
Budget upprättad av vår kassör fastslogs och godkändes av årsmötet.
§ 12 Val av kassör på två år.
I tur att avgå är Siv Östman. Till ny kassör valdes Lilian Lundgren.

Se bilaga.

§ 13 Val av ordförande på två år.
I tur att avgå är Inger Broström. Sittande Inger Boström och Birgit Viklund delar på posten.
Årsmötet godkände detta.
§ 14 Val av en ledamot i valberedningen 1 år
I tur att avgå är Ulrika Hedman. Valberedningen har inte hittat någon ersättare så ärendet
överlåtes till styrelsen.
§ 15 Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
Inga motioner inkomna.
§ 16 Övriga frågor.
Angående ogräsrensningen vid Johannesgården finns en lista där föreningens medlemmar
kan skriva upp sig som ansvarig veckovis. Listan skickas runt under årsmötet.
§ 16 Årsmötets avslutande. Ordförande förklarade årsmötet avslutat.
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