
 

 

 

Protokoll fört vid Åkersbergas Trädgårdssällskaps årsmöte den 12 mars 2013 på 

Restaurang Solbrännan, Åkersberga 

 

1. Mötets öppnande 

Ordf. Lennart Froby förklarade årsmötet 2013 öppnat. Femtiosex medlemmar hade 

hörsammat inbjudan till årsmötet. 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Lennart Froby valdes till ordförande och Margareta Engardt till sekreterare. 

 

3. Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes och inga övriga frågor anmäldes. 

 

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

vid behov agera rösträknare 

Till justeringsmän valdes Barbro Svärd och Elisabeth Martin 

 

5. Årsmötets stadgeenliga utlysande 

Årsmötet förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst. 

 

6. Fastställande av röstlängd 

Årsmötet bestämde att närvarande medlemmar utgjorde röstlängden. Alla närvarande 

var medlemmar. 

 

7. Styrelsens berättelse om det gångna verksamhetsåret 

Ordförande Lennart Froby gick igenom årsberättelsen, varefter den godkändes och 

lades till handlingarna. 

 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning                                                                                                           

Redogörelse av resultaträkning för 2012. Balansperioden per den 31 december 2012 

fastställdes. 

 

9. Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen upplästes, godkändes och lades till handlingarna. 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

 



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

årsavgift 2013 

Årsmötet antog budgeten för det kommande räkenskapsåret som kassör Marianne 

Åhlén  redovisat. 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för år 2014 skall vara oförändrad, dvs. 300:-

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

 

12. Inkomna motioner  

Inga motioner hade inkommit 

.  

13. Val av styrelse och ersättare 

Till ledamöter omvaldes Göran Eriksson, Lisa Berglund, Margareta Engardt på två år 

Till suppleanter omvaldes Åke Strid och nyvaldes Margaretha Nilsson på ett år. 

 

14. Val av revisor och ersättare 

Till revisor på ett år omvaldes Jan Lindell. 

Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Thorgun Andersson. 

 

15. Val av valberedning 

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

nyvaldes Barbro Svärd på ett år. 

 

16. Vid mötet väckta frågor 

Inga frågor uppkom 

Lennart Froby berättade om Barnens trädgård - ett klassrum utomhus. 

Under År 1 skall en översyn av alla träd göras. Arboristerna under ledning av Daniel 

Daggfeldt har åtagit sig uppdraget.                                                                                          

I Barnens trädgård planeras pallkragar för barn/förskolebarn att plantera grönsaker i. 

Byggsats till ett lider har erhållits som gåva av Hasselfors, och skall monteras.                   

Mur mot parkeringsplatsen med bärbuskar och rosor på slänten, labyrint och klätterträd 

skall iordningsställas.                                                                                                               

Under År 2 skall en gärdsgård samt under  År 3 skall ett bullerplank runt området 

projekteras.                                                                                                                          

En projektplan (står att läsa om på hemsidan) är inlämnad till Allmänna Arvsfonden 

Allmänna Arvsfonden tar beslut den 24 april om ansökta medel från ÅTS. 

 

17. Mötet avslutas 

Ordf. Lennart Froby tackade alla medlemmar för året 2012 och tackade Britt 

Solbrännans mästarinna för kvällen och hoppades få komma tillbaka vid  ÅTS´s nästa 

årsmöte                                                                                                                                                                          

                                                                    

 

                                                     Justeras:                                      Lennart Froby, ordf.                                                                           

            

 Margareta Engardt                        Barbro Svärd                             Elisabeth Martin     


