
Protokoll från årsmötet för Hägersten-Skärholmens 
Trädgårdssällskap i Jakobsbergs gård den 16 februari 2022

1. Upprop och fastställande av röstlängd 
Ingela Heurgren hälsade mötesdeltagarna välkomna till Hägersten-Skärholmens  
Trädgårdssällskaps årsmöte för 2021. 
11 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 
Barbro Wahlberg och Birgitta Brown valdes till både protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om årsmötet har utlysts i stadgad ordning 
Mötet konstaterades stadgeenligt utlyst. Kallelse skickades ut i december via mejl till dem som 
vi har adress till. Kallelsen lades även ut på hemsidan. 
4 a. Dagordningen fastställdes med två korrigeringar: 
       Denna punkt, 4 a, lades till och punkt 6 och 7 kastades om.

5. Styrelsens berättelse över det gångna året. 
Årsberättelsen lästes upp av Gunilla Bogren. Berättelsen godkändes.

6. Revisorernas berättelse 
Ingrid Samuelsson läste upp revisorernas revisionsberättelse för den gångna  
verksamhetsperioden.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning 
Resultat- och balansräkningen föredrogs av Åsa Taube och godkändes av årsmötet. 
Det negativa resultatet berodde på att vi inte fått så mycket i intäkter på grund av pandemin och 
de få aktiviteterna under året. Vi har heller inte fått några bidrag från Riksförbundet eller från 
Stadsdelsnämnden av samma orsak.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

9. Val av ordinarie 2 styrelseledamöter samt 2 suppleanter
Omval samt nyval av ordinarie styrelseledamöter:
Gunilla Bogren  2 år (omval) 
Marianne Meijer  2 år (omval)



Omval samt nyval av suppleanter:
Birgitta Brown  1 år (omval) 
Barbro Wall   1 år (omval)
Som ordinarie kvarstår Ingela Heurgren, Anita Ekedahl och Åsa Taube i ytterligare 1 år.

10. Val av revisorer och ersättare. 
Till revisorer för 1 år omvaldes Ingrid Samuelsson.  
Till revisorssuppleant omvaldes Anna-Karin Forsberg.
En post som ordinarie revisor är vakant.

11. Val av valberedningskommitté samt sammankallande inom denna
Till valberedning för vardera 1 år valdes Barbro Wahlberg (sammankallande) och  
Katarina Hildingsdotter.

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

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

14. Föreningens medlemsaktiviteter 2022. 
Anita Ekedahl redogjorde för de aktiviteter som föreningen planerar att genomföra under våren 
2022.

15. Fastställande av 2022 års budget. 
Åsa Taube redogjorde för 2022 års budget, vilken godkändes av årsmötet.

16. Beslut om årsavgift för 2023
Årsavgiften för medlemmar kvarstår på 375 kr/år och för familjemedlemmar 50 kr/år.

17. Övriga frågor
Förslag på aktiviteter::
- ympning
- biodling. 

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

Efter årsmötesförhandlingarna fick vi lyssna till Mats Lindbeg som berättade om en resa till  
Kirgizistan för att botanisera i bland annat frukternas ursprung och hur de spred sig västerut till 
våra trakter. 

Vid protokollet Gunilla Bogren

Justerare:

...............................................     ............................................
Barbro Wahlberg         Birgitta Brown    
 


