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Protokoll fört vid Täby-Vallentuna
Trädgårdsförenings årsmöte 20 februari 2018
Stora salen, Karby gård

1.

Mötet öppnades av Lotta Olausson.

2.

Mötet valde Lotta Olausson till ordförande och Marianne Janning till sekreterare.

3.

Mötet fastställde dagordning.

4.

Mötet valde Lis-Beth Junered och Anette Blåberg till justerare samt rösträknare.

5.

Mötet befanns stadgeenligt utlyst.

6.

Enligt den närvarolista som skickades runt var 42 medlemmar närvarande.

7.

Protokoll för årsmötet den 25 februari 2017 godkändes.

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 godkändes.

9.

Resultat- och balansräkningen redovisades av Eva Svedberg. Föreningen hade 2017
intäkter på 106.468:- och utgifter på 119.004:-. Ett underskott på 12.536:-. Föreningens
tillgångar är därmed 56.093:-.

10. Barbro Nabb-Gustafsson läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att
årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen och föreslår att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
11. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
12. Kassören föreslår en budget för räkenskapsåret 2018 till 157.250:-, varav resa till Gotland
129.000:- och aktiviteter 15.000:-, och mötet fastställer denna budget. Mötet beslutar att
vår årsavgift för 2019 ska ökas lika mycket som Riksförbundet ökar sin avgift och
därmed uppgå till 310 kronor. Avgiften för familjemedlemmar beslutar vi öka till 100
kronor.
13. Val av ordförande: Lotta Olausson omvaldes för en period av två år.
14. Val av styrelseledamöter för en tid av två år:
Marianne Janning omvaldes för en period av två år.
De nya ledamöterna Gunborg Mattsson och Chris Christensen valdes för två år.
Eva Svedberg och Björn Runngren kvarstår som ledamöter ytterligare ett år.
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15. Val av styrelsesuppleanter för en tid på ett år:
Omval av Andzelika Claesson. Nyval av Marie Noreby och Marjatta Sikström.
16. Val av två revisorer:
Omval av Ulla Westermark och Barbro Nabb-Gustafsson.
17. Val av revisorsuppleant: Nyval av Anita Wärmé.
18. Val av valberedning för en tid av ett år:
Omval av Birgitta Setterberg och nyval av Lis-Beth Junered och Elisabet Peterson.
19. Programmet för föreningens aktiviteter under 2018 fastställdes.
20. Rapporter och meddelanden:
Inga rapporter eller meddelanden.
21. Inga inlämnade motioner.
22. Inga frågor.
23. Mötet avslutades.

Information om trädgårdsvandringarna, Örtagården, programkommittén, Täby Vallentuna
öppna trädgårdar och vår hemsida lämnades.
De avgående styrelseledamöterna Karin, Käth, Gunnel och Gerda avtackades med fina ord
och blomster.
Därefter berättade Leena Liljestrand om olika typer av extra odlingsvärda pioner och vilka
som passar utmärkt som deras sällskap. Med fantastiska bilder och en god portion humor
delade hon med sig av sin enorma kunskap.

Täby 2018-02-23

Marianne Janning
sekreterare

Lotta Olausson
ordförande

Justeras

Lis-Beth Junered

Anette Blåberg

