Org.nr. 802432-0544

Årsmöte 2010‐04‐09

Protokoll
Plats
Tid
Närvarande

Stockholmsmässan/Trädgårdsmässan "Nordiska trädgårdar"
9‐11
Sylvia von Ehrenheim, Jonas Lundbladh, Sonia Eriksson, Yvonne Ben‐
ner, Irene Croon, Virpi Johansson, Lisbeth Pedersen, Margit Sjölin,
Christina Hansson.

§ 1 Öppnande
Föreningens sekreterare Virpi Johans‐
son öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.

§ 6 Mötets stadgeenliga utlysning
Årsstämman fann att mötet utlysts i
vederbörlig ordning.
§ 7 Styrelsens årsberättelse
Årsberättelsen hade skickats ut med
handlingarna men lästes även upp på
mötet.

§ 2 Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Sonia
Eriksson.
§ 3 Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Virpi Johansson.

Årsstämman beslutade
att lägga årsberättelsen till handling‐
arna.

§ 4 Val av justeringspersoner/ röst
räknare
Till justeringspersoner/rösträknare
valdes Yvonne Benner och Irene Croon.

§ 8 Resultat och balansräkning
Jonas Lundbladh presenterade resul‐
tat‐ och balansräkning.

§ 5 Upprop/ röstlängd
Samtliga närvarande befanns vara
röstberättigande, 9 personer.

Årsstämman beslutade
att godkänna resultat‐ och balansräk‐
ning och lägga den till handlingar‐
na.
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§ 9 Revisorernas berättelse
Jonas Lundbladh läste upp revisions‐
berättelsen. Där ingick även redovis‐
ning av den revision av projekt Hund i
vården som gjorts av extern, auktorise‐
rad revisor, i enlighet med Arvsfon‐
dens bestämmelser.

omval (1 år) och Sylvia v Ehren‐
heim (2 år).
§ 14 Val av två ersättare (1 år)
Mötet beslöt
att till ersättare välja Mia Boivie, om‐
val och Lillian Lavesson, nyval.
§ 15 Val av revisor och ersättare
Mötet beslöt
att till ordinarie revisor välja Karin
Bylén, omval (1år) och till ersätta‐
re Yvonne Benner, omval (1år).

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för sty
relsen
Mötet beslöt
att i enlighet med revisorns förslag
bevilja styrelsens ledamöter an‐
svarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 16 Behandling av motioner och
styrelsens förslag
Inga motioner hade kommit.

§11 Ekonomiska ersättningar till
styrelseledamöter
Ordförande presenterade förslaget.

§ 17 Val av valberedning
Mötet beslöt
att välja om Ingeborg Höök (samman‐
kallande), Åsa Nord och Margit Sjölin
samt välja Christina Hansson till ny
ledamot.

Årsmötet beslöt
att styrelsen får betala reseersättning
till styrelseledamöter i de fall res‐
kostnaderna är särskilt stora, var‐
vid ersättning skall utgå för billi‐
gaste färdsätt
att arvode till styrelseledamöter inte
skall utgå
att styrelsen får besluta om ersättning
till styrelseledamot för kontors‐
kostnader i de fall arbetet har så
stor omfattning att omkostnaderna
blir särskilt betydande.

§ 18 Fastställande av årsavgift
Samtliga närvarande tyckte att med‐
lemsavgiften på 200 kr/person är bra.
Medlemsavgifterna för företag och or‐
ganisationer diskuterades. Flera trodde
att medlemsantalet skulle öka om före‐
tagsavgifterna togs bort.

§ 12 Val av ordförande
Mötet beslöt
att välja om Sven‐G Hultman till ord‐
förande (1år).

Årsmötet beslöt
att behålla nuvarande avgift/person
att uppdra till styrelsen att besluta om
medlemsavgifterna för företag och
organisationer.

§ 13 Val av fyra styrelseledamöter
Mötet beslöt
att till sekreterare välja Virpi Johans‐
son, omval (1 år)
att till ordinarie styrelseledamöter
välja Jonas Lundbladh(kassör),
omval (1 år), Lisbeth Pedersen,

§ 19 Verksamhetsplan/budget 2010
• Medlemsvärvning diskuterades. Hur
får vi flera medlemmar? Deltagande på
mässor föreslogs, t.ex. Äldremässan,
Psykiatrimässan.
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• Några stora, gemensamma aktiviteter
skulle behövas. Inspirationsdagar/ ‐
halvdagar vore bra.
• Erfarenhetsutbyte mellan medlem‐
mar.
• Inventering av vad medlemmarna
arbetar med. Kartotek på olika områ‐
den som är representerade i förening‐
en.
• Diskussion om vilka länkar vi ska ha
på hemsidan. Företagen kanske kunde
betala för att vara länk på vår hemsida?
• Studiebesök efterfrågades, kanske ha
årsmöten på olika intressanta ställen
(årsmötet på Haga Hälsoträdgård var
mycket uppskattat).
• Gröna sidans projektide som presen‐
terades redan förra året vidareutveck‐
las av Sylvia v Ehrenheim, Mai Lundell
och Lisbeth Pedersen.
• Hemsidan ska hållas levande.

Årsmötet beslöt
att uppdra till styrelsen att fundera
vidare på de förslag som kommit
fram.
§ 21 Övriga frågor
Medlemmarna som deltog i årsmötet
kan skicka kvittot på inträdesbiljetten
till Jonas Lundbladh och få ersättning
för biljetten.
§ 22 Avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat
och tackade alla närvarande. Tack
framfördes till styrelsen för årets arbe‐
te, speciellt tack till Annika Norin som
lämnar styrelsen.

Sonia Eriksson
Ordförande

Virpi Johansson
Sekreterare

Justeringspersoner:

Yvonne Benner

Irene Croon
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