
 

 

 

Protokoll fört vid Åkersbergas Trädgårdssällskaps årsmöte den 8 mars 2011 i 

Åkersbergas Växtförsäljnings lokaler, Åkersberga 

 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Lennart Froby valdes till ordförande och Margareta Engardt till sekreterare. 

 

2. Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes och inga övriga frågor anmäldes. 

 

3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll samt 

vid behov agera rösträknare 

Till justeringsmän valdes Inger Moberg och Mats Fridblom. 

 

4. Årsmötets stadgeenliga utlysande 

Årsmötet förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst. 

 

5. Fastställande av röstlängd 

Årsmötet bestämde att närvarande medlemmar utgjorde röstlängden. En person var ej 

medlem och därför ej röstberättigad. 

 

6. Styrelsens berättelse om det gångna verksamhetsåret 

Ordförande Lennart Froby gick igenom årsberättelsen varefter den godkändes och 

lades till handlingarna. 

 

7. Fastställande av resultat och balansräkning                                                                                                           

Redogörelse  av resultaträkning för 2008. Balansperioden per den 31 december 2010 

fastställdes. 

 

8. Revisorernas berättelse 

Revisor Jan Lindell läste upp revisionsberättelsen, gav en eloge till kassören för dess 

utförande/utseende. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

 

10. Inkomna motioner 

Inga motioner hade inkommit. 

 



11. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret samt beslut om 

årsavgift för 2012 

Årsmötet antog budgeten för det kommande räkenskapsåret som kassör Marianne 

Åhlén  redovisat. 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för år 2012 skall vara oförändrad, dvs. 300:-

/år samt tillägg 30:- för familjemedlem, boende på samma adress.  

 

12. Val av styrelse och ersättare 

Till ordförande på ett år valdes Lennart Froby, (fyllnadsval, pga vakant 

ordförandeskap 2010) 

Till vice ordförande på två år valdes Elisabet Berglund 

Ledamoten Marianne Åhlén är vald t.o.m. 2011 

Till ledamöter på två år omvaldes Göran Eriksson och Margareta Engardt 

På grund av ej funnen kandidat till ytterligare ledamot valdes tre i stället för två 

suppleanter på ett år: Bente Fleck, Inger Ljunggren samt Åke Strid. 

 

Val av revisor och ersättare 

Till revisor på ett år omvaldes Jan Lindell. 

Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Thorgun Andersson. 

 

13. Val av valberedning 

 Till valberedning valdes Inger Moberg (sammankallande), Elisabeth Martin och 

Gunila Mossberg på ett år. 

 

14. Vid mötet väckta frågor 

Kostnad för det annonserade programmet den 2 juli 2011 ”Vildros och Kaprifol” är 

280:- p/p för  T o R taxibåtresa Furusund – yttersta skärgården till landskapsarkitekt 

Torsten Wallin, besöksinträde 50:- p/p. (10 personer max. antal). 

 

15. Avslutning 

I samband med avslutningen avtackades Magda Fagerlund med tulpaner och 

presentkort på Åkersberga Växtförsäljning för sitt arbete i styrelsen.  

Därefter förklarade ordföranden årsmötet avslutat. 

 

 

Åkersberga den 8 mars 2011  

Vid protokollet:   Justeras: 

 

            

           Margareta Engardt                   Inger Moberg                       Mats Fridblom

  


