Karlskoga Trädgårdsförening
Årsmöte/2019
PROTOKOLL

Org.nr. 876400–0538

Protokoll fört vid årsmöte i Karlskoga trädgårdsförening
Söndagen den 17 mars kl. 14.00 i Rävåskyrkan, Bastugatan 39, Karlskoga
Cirka 55 medlemmar deltog.

§1

Mötets öppnade
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet har utlysts via medlemsbladet som skickades per post till medlemmarna den 11
januari. Mötet har dessutom utlysts via hemsidan och Facebook. Årsmötet fann att
mötet har utlysts på behörigt sätt.

§4

Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Kristel Nilsson.

§5

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Eva Sahlberg Blom

§6

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
Till justerare och tillika rösträknare valdes Ann-Christin Wiström Lööw och Birgitta
Morello.

§7

Föredragning av verksamhetsberättelsen
Catarina Lindberg föredrog verksamhetsberättelsen för 2018 års verksamhet. (Bilaga 1)

§8

Föredragning av resultat- och balansräkning
Lena Pöpke-Ullsåker redogjorde för resultat- och balansräkningen för år 2018.
(Bilaga 2)
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§9

Revisorernas berättelse
Folke Spjuth föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna hade inget att anmärka på hur
styrelsen skött verksamheten och/eller ekonomin under 2018. (Bilaga 3).

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 11 Beslut om årsavgift för 2020
Lena Pöpke-Ullsåker föredrog styrelsens förslag om höjning av årsavgiften med
20 kronor, vilket skulle betyda att årsavgiften från och med 2020 blir 100 kronor per
hushåll. Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
§ 12 Val av styrelseledamöter
I tur att avgå är Jan Persson, Susanne Skogsberg och Lennart Rosengren. Den
sistnämnda avgick med omedelbar verkan redan under hösten och de båda andra är inte
villiga att ställa upp för omval. Dessutom har Erik Karlsson och Kristina Berggren valt
att avgå under våren trots att de har ytterligare ett år kvar av sitt mandat Styrelsen ska
enligt stadgarna bestå av minst sex personer förutom ordförande.
Kvarstår under ett år till gör: Lena Pöpke-Ullsåker, Kerstin Ström och Eva Sahlberg
Blom.
Styrelsen, som i årsmötet 2018 valdes till valberedning, föreslår att följande väljs in
som styrelseledamöter:
- Sofia Tungfelt, Anja Weidt och Catarina Lindberg för en mandattid om två år.
- Liselott Aronsson, fyllnadsval för en mandattid om 1 år.
Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens/valberedningens förslag.
§ 13 Val av ordförande för 2019
Styrelsens ordförande för kommande år ska utses av årsmötet. Catarina Lindberg valdes
av föregående årsmöte till ordförande för 2018 och är villig att låta sig omväljas.
Styrelsen/valberedningen föreslår att Catarina Lindberg väljs som ordförande för 2019.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens/valberedningens förslag.
§ 14 Val av revisor och revisorssuppleant
Revisor Folke Spjuth och revisorssuppleant Peter Lindwall är i tur att avgå. Båda är
villiga att låta sig omväljas för ytterligare två år.
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Styrelsen/valberedningen föreslår att årsmötet utser Folke Spjuth som ordinarie revisor
och Peter Lindwall som revisorssuppleant för ytterligare två år.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens/valberedningens förslag.
§ 15 Val av valberedning och vem som ska vara sammankallande
Årsmötet beslutade att utse Trädgårdsföreningens styrelse som valberedning för 2020.
§ 16 Förslag från styrelsen
Inga förslag från styrelsen förelåg.
§ 17 Motioner från medlemmarna
Inga motioner från medlemmarna har inkommit
§ 18 Eventuella frågor från medlemmarna
Inga frågor från medlemmarna förelåg.
§ 19 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

……………………………………………….
Eva Sahlberg Blom

Justerat
den

den

………………………………………….
Ann-Christin Wiström Lööf

…………………………………………
Birgitta Morello
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