Protokoll från årsmöte 2013-02-20
Närvarande: 35 medlemmar i Sollentuna Trädgårdsgille

Öppna mötet
Lotta Erdelyi hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande valdes Lotta Erdelyi och till sekreterare Jannecke Schulman.
2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
Till justeringsmän valdes Mia Hertzberg och Lars Åke Östman.
3. Årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet ansågs vara utlyst i laga ordning eftersom kallelse till årsmötet hade skickats ut
enligt stadgarna (senast tre veckor före mötet).
4. Fastställande av röstlängd
Närvarolistan med namnteckningar godkändes som röstlängd.
5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
Ordföranden Lotta Erdelyi föredrog föreningen verksamhetsberättelse.
6. Fastställande av resultat- och balansräkning
Vice ordförande Helena Cedersjö föredrog den ekonomiska berättelsen för 2012. Resultatoch balansräkningen fastställdes
7. Revisorernas berättelse
Maria Hertzberg föredrog revisorernas berättelse som rekommenderade att mötet skulle
godkänna styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9. Inkomna motioner från medlemmar
Inga motioner hade inkommit.
10. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret samt årsavgift för år 2013
Helena Cedersjö föredrog budgeten och mötet beslutade fastställa densamma.
11. Höjning av årsavgift för 2014 från 300 till 310 kronor
RST kommer att höja medlemsavgifterna, därför godkändes en höjning av avgiften för
Sollentuna Trädgårdsgille med 10 kronor till 310 kr.

12. Val av ordinarie styrelsemedlemmar och ersättare
Följande ledamöter har ett år kvar




Lotta Erdelyi, ordförande
Åsa Lundgren, ordinarie ledamot
Shinobu Simon, ordinarie ledamot – avgår i förtid

Följande ledamöters mandattider går ut






Haidi Sayar, ordinarie ledamot, kassör
Jannecke Schulman, sekreterare - avgår
Magnus Odevik, ersättare - avgår
Eva Kongshöj, ersättare
Helena Cedersjö

Valberedningens förslag





Omval 2 år ordinarie ledamot: Haidi Sayar
Omval 2 år ordinarie ledamot: Helena Cedersjö
Omval 2 år ordinarie ledamot: Eva Kongshöj







Fyllnadsval 1 år ordinarie ledamot: Maria Gille
Nyval ersättare 1 år: Lars Åke Östman
Nyval ersättare 1 år: Erik Durrant
Ordförande: Lotta Erdelyi
Vice ordförande: Helena Cedersjö

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
13. Val av revisorer och ersättare
Förslag:




Maria Hertzberg, ordinarie revisor, sammankallande
Eva Holmgaard, ordinarie revisor
Berit Bergquist, revisorsersättare

Mötet valde samtliga på 1 år enligt ovan.
14. Val av valberedning
Till ny valberedning för år 2013 valdes:
 Ingvald Kullgren, sammankallande
 Shinobu Simon
 Monika Hammarström

15. Övriga frågor
Jan Simon ville veta om deltagande på Kistamässan enbart innebar kostnader, och fick veta
att det genererar inkomster liksom nya medlemmar till föreningen.
Agneta Östlund var nyfiken på den stora höjningen av arvoden och fick veta att det kommer
att bli en satsning föredragshållare som kostar mer.
16. Årsmötet avslutas
Lotta Erdelyi tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Efter det formella årsmötet avtackades avgående styrelseledamöter – Jannecke Schulman,
Shinobu Simon och Magnus Odevik – av föreningens ordförande Lotta Erdelyi.
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