Trollhättans Trädgårdsförening
Protokoll fört vid årsmöte i Missionskyrkan den 15 mars 2018
Närvarande 33 personer.

§1. Årsmötets öppnande
Ordförande Mariana Ceder hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet
öppnat.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Anders Bohlin valdes till ordförande och Stig Sundberg till sekreterare.
§3. Val av justerare tillika rösträknare
Åsa Karnéus och Ulla Johansson valdes.
§4. Justering av röstlängden
Samtliga medlemmar har rösträtt.
§5. Fråga om årsmötet behörigen sammankallats
Årsmötet godkände kallelsen.
§6. Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes efter justering
§7. Föredragning av verksamhetsberättelse, kassarapport och
revisionsberättelse för år 2017
Verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse föredrogs och
lades till handlingarna.
§8. Fråga om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2017.
§9. Val av ordförande för år 2018
Till ordförande för år 2018 valdes Roger Wiklund. Beslutet var enhälligt.
§10. Val av styrelseledamöter
Till ordinarie ledamöter för två år valdes Kjell Sjöberg, Inga-Lisa Carlesson och
Bengt-Erik Mårtensson.
§11. Val av suppleanter i styrelsen
Till suppleanter i styrelsen för ett år valdes Ammii Asplund och Marita Ernryd.

§12. Val av revisorer
Till revisorer för ett år valdes Sven-Bertil Skog och Brith Nordqvist
Som sammankallande valdes Sven-Bertil Skog.
§13. Val av arbetsgrupper
Årsmötet beslutade, på valberedningens förslag, att slå samman de båda
arbetsgrupperna till en grupp.
Följande valdes: Elly Leonardsson, Ingrid Skog, Lena Blixö och Lena Karlsson.
Som sammankallande valdes Elly Leonardsson.
Som webbredaktör valdes Britt-Mari Karlsson
§14. Val av valberedning
Till valberedning för ett år valdes Mariana Ceder och Lena Karlsson
Som sammankallande valdes Lena Karlsson.
§15. Beslut om ersättning till styrelsens ledamöter
Beslutades att ordförande, sekreterare, kassör får 500 kronor var som
ersättning för resor och telefon m m. Beslutades också att webbredaktören får
1000 kronor för sitt arbete.
§16. Fastställande av medlemsavgift
Styrelsen hade föreslagit att eftersom riksförbundet höjer sin medlemsavgift för
år 2019 med 20 kronor, höjer föreningen med motsvarande. Detta innebär att.
fullbetalande medlem betalar 310 kronor och familjemedlem oförändrat 40
kronor. Årsmötet beslutade enligt förslaget.
§17. Övriga frågor
Styrelsen påminde om att de som önskar få programbladen per mail, får anmäla
detta.
§18. Avslutning
Vice ordförande Åsa Karnéus avtackade Mariana Ceder, Stig Sundberg och
Bengt Leonardsson för mångårigt arbete. Den nyvalde ordföranden Roger
Wiklund tackade ordföranden och sekreteraren för väl genomfört årsmöte och
förklarade därefter årsmötet avslutat.
Trollhättan dag som ovan
Stig Sundberg
Sekreterare

Justeras:
………………………………………….
Åsa Karnéus

……………………………………….
Ulla Johansson

