Protokoll fört vid Årsmöte med Huskvarna Trädgårdsförening
den 29:e januari 2018 i Equmeniakyrkan, Huskvarna.

§1

Ordföranden Lovisa von Goës hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Till ordförande för årsmötet valdes Lovisa von Goës.

§3

Till sekreterare för årsmötet valdes Gudrun Engman

§4

Till att justera årsmötesprotokollet valdes Rune Ström och Kay Sjöstrand.

§5

Årsmötet förklarades utlyst enligt föreningens stadgar.

§6

Dagordningen godkändes med ett tillägg av Övriga frågor som §19 innan mötets
avslutning.

§7

Årsberättelsen för 2017upplästes av Maria Axelsson och godkändes av mötet.
Se bilaga 1.

§8

Resultat- och Balansräkningen för 2017 redogjordes av Cathrin Alpteg och
godkändes av mötet. Se bilaga 2.

§9

Lovisa von Goës läste upp Revisionsberättelsen som upprättats av Charlotta Nell.
Se bilaga 3. Mötet fastställde Resultat- och Balansräkningen.

§10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för perioden 2017-01-01 till 2017-12-31.
§11 Val av styrelse för 2018.
Omval av Birgitta Svanberg på 2 år.
Nyval av Solveig Svensson och Ulla Nilsson på 2 år.
Kvarstår på ytterligare ett år Kerstin Wilsson, Cathrin Alpteg, Marie Magnusson och
Gudrun Engman.
§12 Till ordförande på ett år omvaldes Lovisa von Goës.
§13 Till revisorer på ett år omvaldes Charlotta Nell som revisor och Ann Lilja som revisorsuppleant.
§14 Till valberedning på ett år omvaldes Ulla Staaf.
§15 Årsmötet godkände styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift på 100 kronor
för år 2019.
Ordföranden redogjorde för den nya personuppgiftslagen som träder i kraft i vår. Den
innebär att medlemmarna måste ge sitt medgivande för att föreningen skall få föra in
dem i sitt medlemsregister. Om man inte vill vara med i medlemsregistret så måste

man själv kontakta föreningen och meddela detta. Information om detta finns på
utskicket för Medlemsinformation tillsammans med inbetalningskortet för
medlemsavgiften för 2018.
§16 Årsmötet godkände styrelsens förslag att valda styrelserepresentanter får resa
avgiftsfritt på årets sommarresa 2018, som ersättning för under året nedlagt arbete
för föreningen.
§17 Stadgeändring. Enligt nuvarande stadgar skall styrelsen bestå av 8 ledamöter.
Styrelsens föreslog att stadgarna ändras till att styrelsen skall bestå av 6 - 8
ledamöter. Mötet godkände förslaget och innan stadgeändringen träder i kraft skall
den godkännas på ytterligare ett möte.
§18 Ordföranden avtackade avgående styrelsemedlemmar Maria Axelsson och Lena
Mårtensson för deras väl utförda arbete i styrelsen.
§19 Övriga frågor som kom upp på mötet.
Nya medlemskort i plast är beställda med årsstämpel. Kommer sen årsvis att
kompletteras med klisterlapp med nya året. Kortet kommer att skickas ut per brev till
de medlemmar som inte fått det på ett möte.
Medlemsregistret kommer att finnas på föreningens hemsida. När det är klart och
inlagt så kommer medlemmarna själva att kunna rätta/komplettera sina uppgifter.
§20 Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.
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