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Årsmöte 
Tid:     Onsdag 8 mars 2017 
Plats:   S:t Jakobs Församlingshem, Göteborg 
Närvarande:    34 av föreningens medlemmar 
 
 
§1 Mötet öppnas 
 Mötet öppnas av Marianne Yxell, föreningens ordförande 
 
§2 Upprop och fastställande av röstlängd 
 Årsmötet fastställde röstlängden (bifogas protokollet) 
 
§3 Val av ordförande för mötet 
 Årsmötet beslutar att utse Erik Söderlund till mötesordförande 
 
§4 Val av sekreterare för mötet 
 Årsmötet beslutar att utse Anne Wendel till mötessekreterare 
 
§5 Godkännande av dagordning 
 Mötet godkänner dagordningen 
 
§6 Årsmötets behöriga utlysning  
 Mötet anser att årsmötet utlysts på behörigt sätt 
 
§7 Val av justeringsmän och rösträknare för mötet 
 Årsmötet beslutar att utse Sara Esbjörnsson och Krister Hagberg till justerare och rösträknare 
 
§8 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 
 Årsmötet har inga kommentarer på verksamhetsberättelsen från 2016 
 
§9  Styrelsens resultat- och balansräkning för 2016 
 Vid granskning av resultatrapporten inkommer ett förslag att vid nästa årsmöte även ta med  
 2016 års rapport. 
 Årsmötet godkänner resultat- och balansräkningen för 2016 
 
§10 Revisionsberättelse för 2016 
 Revisionsberättelsen föredras av Bo Jönsson 
 
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2016 
 Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016 
 
§12 Val styrelseledamöter och val av suppleanter 
 Årsmötet beslutar att utse styrelse enligt följande:  
 Marianne Yxell (ordförande), Leif Lindberg och Catharina Kilström Lexén, kvarstår 1år  
          Anne Eriksson, Erik Söderlund och Anne Wendel valda för 2 år 
 Annika Snedsböl, fyllnadsval 1 år (efter Anita Norman) 
 
 Ylva Nilsdotter och Karin Sima, suppleanter valda för 2 år 
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§13 Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant 
 Årsmötet beslutar att utse Bo Jönsson (omval) och Thomas Edqvist (omval) till revisorer för ett  
 år och Bengt-Göran Dahl (nyval) till revisorssuppleant för ett år 
 
§14 Val av valberedning för 2017 
 Årsmötet beslutar att utöka valberedningen till tre personer och därmed utse Britt Edqvist  
 (omval), Berit Hilmersson (omval) och Lilian Zita (nyval) till valberedning för 2017 
 
§15 Motioner från medlemmar och förslag från styrelsen 
 Inga inkomna 
 
§16 Styrelsens verksamhets- och budgetplan för 2017  
 Årsmötet beslutar att godkänna verksamhets- och budgetplanen för 2017  
 
§17 Medlemsavgift för 2018 
 Årsmötet beslutar att årsavgiften för 2018 ska vara oförändrad. 290 kr för enskild medlem  
 och 315 kr för familj betalas till Riksförbundet Svensk Trädgård. Sällskapet Hortikulturens   
         Vänner får sedan 60 kr per medlem.  
 
§18  Förslag till nya stadgar 
 Årsmötet beslutar att ändra sista meningen i stadgeförslagets §5 till ”Beslut tagna av föreningen 
         Sällskapet Hortikulturens Vänners styrelse kan överklagas till Riksförbundet Svensk Trädgårds  
 styrelse.”  
 Årsmötet beslutar att ändra första meningen i stadgeförslagets §10 punkt 11 till ”Val av  
 valberedning bestående av minst två personer, varav en sammankallande.” 
          Årsmötet beslutar, efter ovanstående två ändringar, att godkänna det nya stadgeförslaget.  
 
          Vid revidering av stadgarna fordras beslut vid två på varandra följande årsmöten. 
          Styrelsen kommer därför att kalla till ett extra årsmöte den 5 april 2017. 
 
§19 Övriga ärenden 
          De avgående styrelseledamöterna Birgit Törnqvist Dahl, Anita Norman och Ingela Drenske,  
          samt suppleanten Mehri Frisk, avtackades.  
 
§20 Årsmötesförhandlingarna avslutas 
         Mötesordförande avslutar mötet 

 
 
Efter avslutat möte berättade Eva Nisshagen om biodling och erbjöd provsmakning av honung. 
 

Vid protokollet:  

 

 

Anne Wendel 
Mötessekreterare 
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Justeras: 

 

 

 

 

Erik Söderlund          Sara Esbjörnsson            Krister Hagberg 
Mötesordförande          Justerare        Justerare 
 
 

 

 

Bifogade dokument: 
Röstlängd 
Verksamhetsberättelse 2016 
Resultat- och balansräkning 2016 
Revisionsberättelse 2016 
Verksamhetsplan 2017 
 

 


