Protokoll fört vid årsmöte med Hovsjö koloniträdgårdsförening
Datum: 20150308
Plats: Morkullans lokal, Karlslundsgatan 12, Södertälje
§1
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2
Dagordningen fastställdes och lades till handlingarna.
§3
Årsmötet fastställde att kallelse skett i vederbörlig ordning.
§4
Röstlängden fastställdes till 32 stycken,

Bilaga

§5
Till mötesordförande valdes Helena Westerling från koloniträdgårdsförbundet.
Helena tackade för förtroendet och för att hon fått komma till oss. Hon berättade även lite kort
om sina arbetsuppgifter på förbundet.
§6
Till mötessekreterare valdes sittande.
§7
Till justerare och tillika rösträknare valdes Timo Ekström samt Sven Svensson.
§8
Charlotta Tempelman föredrog verksamhetsberättelsen. Mötesordföranden föredrog resultat
och balansräkningen.
Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
Bilaga
Styrelsen samt medlemmarna i festkommittén presenterades med namn.
§9
Timo Ekström redogjorde för revisorernas berättelse. Årsmötet godkände revisionsberättelsen
och den lades till handlingarna.

§ 10
Fastställande av balansräkning godkändes av årsmötet.
§ 11
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 12
Det har inte inkommit några motioner till årsmötet.
§ 13
Årsmötet beslöt att kostnadsersättningen till styrelsen ska vara oförändrad, för år 2015.
§ 14
Kirsti Laiho redogjorde för budgeten. En kort diskussion följde angående ökningen av
arrendeavgiften till kommunen. Kirsti förklarade hur styrelsen har fastställt avgiften för
medlemmarna.
Årsmötet fastställde budgeten för 2015.
§ 15
Val:
Mötesordförande lämnade ordet till valberedningen som redogjorde för sina förslag.
Styrelseledamöter:
Omval på 2 år
Omval på 2 år
Fyllnadsval på 1 år

Peter Sirkén
Helen Gustavsson
Linda Myrberg

Suppleanter:
Omval på 1 år
Nyval på 1 år

Marja Jakonen
MarieLouise Olsson

Revisorer:
Timo Ekström
Marianne Häll
§ 16
Årsmötet beslöt att styrelsen får i uppdrag att utse representanter till Östra regionens årsmöte.
§ 17
Till valberedning valdes Kerstin Lindström och Airi Kuisma.
§ 18
Charlotta Tempelman informerade årsmötet om de förändringar styrelsen gjort i
ordningsreglerna. Årsmötet godkände dessa förändringar.

§ 19

En medlem informerade årsmötet om att han haft inbrott i sin stuga samt uppmanade
medlemmarna att titta till sina respektive stugor.
§ 20
Årsmötet höll en tyst minut med anledning av Helena Ljajics bortgång.
§ 21
Mötesordförande tackade för väl genomfört årsmöte och önskade alla ett gott odlingsår.
Därefter informerade hon om samt välkomnade alla till den monter som
koloniträdgårdsförbundet ansvarar för på trädgårdsmässan.
Denna hålls den 2629/3 på Stockholmsmässan.
Därefter förklarade hon årsmötet avslutat.

Södertälje som ovan

……………………………………………………………..
Helena Westerling, mötesordförande

……………………………………………………………..
Helen Gustavsson, mötessekreterare

…………………………………………………………
Timo Ekström, justerare

…………………………………………………………
Sven Svensson, justerare

