
ÅRSMÖTESPROTOKOLL  

för år 2021 fört vid föreningen Hortikulturens Vänners årsmöte den 23 februari 2022 

Deltagare: 56 uppkopplingar  

Plats: Zoom 

 

1. Mötets öppnande 

Marianne Yxell hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. 

2. Upprop och fastställande av röstlängd  

Upprop av närvarande medlemmar genomfördes. 

3. Val av ordförande för mötet  

Catharina Kihlström Lexén valdes som ordförande för mötet. 

4. Val av sekreterare för mötet  

Annika Snedsböl valdes som sekreterare för mötet. 

5. Godkännande av dagordning  

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen. 

6. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst  

Årsmötet beslutade att årsmötet blivit utlyst i behörig tid och ordning. 

7. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare  

Som protokolljusterare valdes Kia Graaf och Elisabeth Askvärn. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 

Verksamhetsberättelsen presenterades och lades till handlingarna. 

9. Styrelsens resultat- och balansräkning för 2021 

Resultat- och balansräkning presenterades och lades till handlingarna. 

10. Revisionsberättelse för 2021 



. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

12. Beslut om antal styrelseledamöter och val av dessa och av suppleanter 

Följande ledamöter valdes för styrelse: 

Ordförande (2 år):                                                                                                                
Lasse Järvsén 

Styrelseledamöter (2 år): 

Annika Snedsböl – omval  

Marianne Yxell – omval   

Sara Esbjörnsson - nyval   

Följande ledamöters mandat löper ut 2023 

Anne Eriksson 

Karin Sima  

Tarja Thorén 

Styrelsesuppleanter (1 år) 

Catharina Lexén Kihlström – omval 

Annika Falkenby -nyval 

13. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant  

Revisorer: 

Bo Jönsson - omval  

Agneta Sikvall - nyval 

Revisorssuppleant: 

Bertil Kjellén - nyval 

14. Val av valberedning bestående av minst två personer, varav en sammankallande  

Ingrid Johansson-sammankallande, Maud Hammarling och Anne Wendel valdes till  

valberedning. 

 



15. Motioner från medlemmar och förslag från styrelsen  

Inga motioner eller förslag inkomna. 

16. Styrelsens verksamhets- och budgetplan för 2022 

Verksamhets- och budgetplan för 2022 presenterades av Catharina Kihlström Lexén. 

Styrelsen har ansökt om förhöjt bidrag för 2022 (90,000 kr) samt hemställt om ett 
förhandsbesked om förhöjt bidrag för 2023 (200,000 kr) från Stiftelsen Trädgårdsföreningen. 
Stiftelsens beslut kommer dock först efter det att föreningen haft sitt årsmöte och fastställt den 
budget som styrelsen ska arbeta efter. 
 
Bakgrunden till vår ansökan om högre bidrag är att föreningen startades 1873 och fyller 150 
år 2023. Vi vill därför planera både för en ökad aktivitetsnivå och ett firande av vårt 
jubileum.  
 
Även om föreningen har en egen solid kassa som tillåter ett firande 2023, så är 
ambitionsnivån ändå till viss del ändå beroende av storleken på Stiftelsens bidrag. 
 
Om bidragen från stiftelsen blir mindre än vad vi räknat med i vår budget för 2022 och för vår 
planering inför 2023 kommer styrelsen därför att anpassa planeringen och aktiviteterna 
därefter. 

17. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år 

Medlemsavgiften beslutades behållas oförändrad. 

18. Gustafssonska fonden  

Årets träddonation gick till Mariebergsgatans förskola i Majorna. Förslag på förskola eller 
annan institution som kan bli aktuell för årets träddonation ska inkomma till styrelsen senast 
den 1 sept. 

19. Övriga ärenden 

Avgående styrelsemedlemmar, Anne Wendel och Annika Javinder avtackades. 

20. Årsmötesförhandlingarna avslutas  

Catharina Kihlström Lexén tackar alla deltagare och avslutar mötet. 

Vid protokollet:    

 

_______________________   

Annika Snedsböl       



Justerare: 

 

 ___________________________          ____________________________  

Kia Graaf                                          Elisabeth Askvärn 

 

Bilagor: Bil 1 Röstlängd 

  Bil 2 Verksamhetsberättelse 

  Bil 3  Resultat och balansräkning 

  Bil 4 Revisionsberättelse 

  Bil 5 Verksamhetsplan 

  Bil 6 Budgetplan 


