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Protokoll fört vid Täby-Vallentuna
Trädgårdsförenings årsmöte 6 februari 2014
Hönshuset, Karby gård

1.

Mötet öppnades av Viveka.

2.

Mötet valde Viveka till ordförande och Lotta till sekreterare.

3.

Mötet fastställde dagordning.

4.

Mötet valde Karin Stenmarck och Marianne Janning till justeringsmän tillika rösträknare.

5.

Mötet befanns stadgeenligt utlyst.

6.

Enligt den närvarolista som skickades runt var 33 medlemmar närvarande.

7.

Protokoll för årsmötet den 6 februari 2013 godkändes.

8.

Program för föreningens aktiviteter 2014 fastställdes.

9.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 godkändes.

10. Resultat- och balansräkningen redovisades av Anita Björkwall Stribeck. Föreningen hade 2013
intäkter på 42.395:- och utgifter på 37.145.55-. Ett överskott på 5.536.81. Föreningens tillgångar
är därmed 62.412.55-.
11. Ulla Westermark läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer
resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet för föreningen enligt förvaltningsberättelsen och föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
12. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
13. Kassören baserar en budget för räkenskapsåret 2014 till 30.000:14. Lotta Olausson valdes (nyval) till ordförande för en tid om två år:
15. Marianne Janning valdes (nyval) till sekreterare för en tid om två år.
16. Val av styrelseledamöter för en tid av två år:
Karin Stenmarck (omval) och Gunnel Sandberg (nyval) valdes för en tid av 2 år..
Lis-Beth Junered och Anita Björkvall Stribeck kvarstår för en tid av ett år.
17. Val av styrelsesuppleanter för en tid på ett år:
Nyval av Monica Franzén och Birgitta Grundström på ett år. Omval av Gerda Renström på ett år.
18. Val av två revisorer:
Omval av Eva Svedberg och Ulla Westermark.
19. Val av revisorsuppleant: Omval av Ingrid Ström
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20. Val av valberedning för en tid av ett år:
Omval av Ewa Ström (sammankallande), Birgitta Setterberg och Lena Östlund.
21. Rapporter och meddelanden:
Inga rapporter eller meddelanden.

22. Inga inlämnade motioner.
23. Eventuella frågor. En medlem föreslog att föreningen kan placera kassabehållningen på ett konto
med högre ränta än nuvarande konto ger. Kassören undersöker med Skandiabanken
24.
25. Mötet avslutades.
Därefter höll Jonas Stenmarck ett fantastiskt intressant, inspirerande och humoristiskt föredrag
om bin och deras korta men spännande liv.

Täby 2014-02-10

Lotta Olausson
sekreterare

Viveka Luiga
ordförande

Justeras

Marianne Janning

Karin Stenmarck

