Göinge Trädgårdssällskaps Årsmöte
Protokoll för Göinge Trädgårdssällskaps årsmötet den 11 februari 2019
1.

Mötets öppnande: Ordförande Kerstin Sjörén hälsade alla välkomna

2.

Fastställande av dagordningen: Dagordningen godkändes och
fastställdes.

3.

Årsmötets stadgeenliga utlysande: Mötet finns utlyst i utskickat
program för hösten 2018, på hemsidan och Facebook. Utlysningen
godkändes.

4.

Val av ordförande och sekreterare för mötet: För årsmötet valdes
Kerstin Sjörén till ordförande och Eva Nyberg till sekreterare.

5.

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets
protokoll: Börje Pettersson och Lennart Karlsson valdes för att
justera årsmötets protokoll.

6.

Fastställande av röstlängd: Medlem som närvarar på mötet har
rösträtt.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018: Verksamheten för
2018 föredrogs och godkändes.

8.

Styrelsens redovisning av resultat- och balansräkning för 2018:
Kassör Anette Härbst redovisade resultat och balansräkningen.

9.

Revisionsberättelsen föredrogs och revisorerna rekommenderade
ansvarsfrihet för styrelsen.

10.

Årsmötet beslutande om ansvarsfrihet för styrelsen.

11.

Val. Valberedningens förslag presenterades enligt följande
Ordförande för 2 år.
Omval av Kerstin Sjörén
Sekreterare för 2 år
Omval av Eva Nyberg
2 styrelseledamöter för 2 år.
Omval Carina Willander
Nyval Thyra Axelsson

-

2 ersättare i styrelsen för 1 år.
Nyval Kerstin Nilsson
Nyval Tomas Jonsson
2 revisorer för 1 år,
Omval Monica Persson, Carin Ericson
Ersättare revisor för 1 år
Omval Ingrid Hallenfelt-Sjöholm

Årsmötet beslutar enhälligt enligt valberedningens förslag.
Carin Henriksson avtackades med blommor för sin tid i styrelsen.
Eskil Berntsson och Kaj var tyvärr inte närvarande för avtackning.
12.

Val av valberedning för 1 år. Årsmötet beslutar omval av Christel
Andersson och nyval Carin Henriksson.

13.

Förslag till budget för 2019. Kassören presenterade budgetförslag för
2019 som godkändes.

14.

Förslag från styrelsen att ha samma medlemsavgiften 2020 som
2019 dvs 150 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem
(familjemedlem = folkbokförd på samma adress) Förslaget
godkändes.
Beslut om arvoden och körersättning. Beslut att inga arvoden utgår.
Eventuell körersättning måste godkännas av styrelsen och följa de
statliga normerna.

15.

16.

Övriga frågor. Inga övriga frågor.

17.

Mötet avslutas.

18.

Innan förtäring av kvällens smörgåstårtor visades ett bildspel över
2018 års olika aktiviteter. I syfte att få fler medlemmar att ”öppna”
upp sina trädgårdar berättade Kerstin och Thyra om sina
erfarenheter.
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