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Protokoll från årsmötet för Hägersten-Skärholmens
Trädgårdssällskap i Jakobsbergs gård den 13 februari 2019

1. Upprop och fastställande av röstlängd
Ingela Heurgren hälsade mötesdeltagarna välkomna till Hägersten-Skärholmens Trädgårdssäll-
skaps årsmöte för 2018.
17 medlemmar deltog i mötet.
Närvarolistan utgör röstlängd för mötet.

2. Val av mötets ordförande och sekreterare
Johan Faxer valdes till ordförande och Gunilla Bogren till sekreterare.

3. Val av 2 protokolljusterare samt 2 rösträknare
Karen Sölver och Carina Petersson valdes till protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om årsmötet har utlysts i stadgad ordning
Mötet konstaterades stadgeenligt utlyst. Kallelse skickades ut drygt tre veckor innan mötet.

5. Styrelsens berättelse över det gångna året. ,
Arsberättelsen lästes upp av Gunilla Bogren. Berättelsen godkändes av årsmötet.

6. Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen föredrogs av Barbro Wall och godkändes av årsmötet.

7. Revisorernas berättelse
Anna Kälvesten-Löfvendalläste upp revisorernas revisionsberättelse för den gångna
verksamhetsperioden.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

9. Val av ordförande
Omval av Ingela Heurgren på två år

10. Val av ordinarie styrelseledamöter samt ersättare för dessa
Omval samt nyval av ordinarie styrelseledamöter:
Asa Taube 2 år (omval)
Anita Ekedahl 2 år (nyval)
Omval samt nyval av suppleanter:
Birgitta Brown 1 år (omval)
Josefin Abrahamsson 1 år (nyval)
Som ordinarie styrelseledamöten kvarstår Barbro Wall och Gunilla Bogren ytterligare 1 år.



11. Val av revisorer och ersättare.
Till revisorer för 1 år omvaldes Anna Kälvesten-Löfvendal.
Nyval aven ordinarie revisor på 1 år blev Marianne Meijer. Marianne ersätter AnnSofi Viktorsson.
Till revisorssuppleant omvaldes Anna-Karin Forsberg.

12. Val av valberedningskommitte samt sammankallande inom denna
Till valberedning för 1 år valdes Barbro Wahlberg (sammankallande). Barbro ersätter Yngve
Englander. Katarina Hildingsdotter valdes om på 1 år

13. Beslut om arvoden och ersättningar.
Arsmötet beslöt att styrelsen även i år ska få 200 kr per person i ersättning att ta ut som blomster-
checkar eller till ett restaurangbesök.

14. Motioner till årsmötet
Inga motioner från medlemmarna hade kommit in.

15. Föreningens medlemsaktiviteter 2018.
Ingela Heurgren redogjorde för de aktiviteter som föreningen planerar att genomföra under våren
2019.

16. Fastställande av 2019 års budget.
Barbro Wall redogjorde för 2019 års budget, vilken godkändes av årsmötet.

17. Beslut om årsavgift för 2020
Riksförbundet inför en avgift för familjemedlem på 20 kr, vi höjer vår avgift från 20 kr till 30 kr.
Totalt 50 kr.
Arsavgiften för medlemmar kvarstår på 350 kr/år.

18. Övriga frågor
Förslag på aktiviteter och föredragshållare:
- biodling. Josefin Abrahamsson ska fråga en bekant om att ev hålla ett föredrag.

lden att byta lokal till Hägerstensåsens Medborgarhus för föredragen delgavs deltagarna på mötet.

19. Avslut
Ordföranden avslutade mötet och tackade mötesdeltagarna för visat intresse.

Efter årsmötesförhandlingarna fick vi lyssna till Christian Brown som berättade om vad som
händer i jorden.

Vid protokollet Gunilla Bogren
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