
 

 

 

 

Protokoll fört vid Åkersberga Trädgårdssällskaps årsmöte den 13 mars 2018 på Restaurang 

Solbrännan i Åkersberga. 

___________________________________________________________________________ 

1. Mötets öppnande.   

Ordf. Lennart Froby förklarade årsmötet 2018 öppnat. 45 medlemmar hade 

hörsammat inbjudan till årsmötet. 

2.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

Lennart Froby valdes till ordförande och Lisa Berglund Kristoffersson till sekreterare. 

 

3. Dagordningens godkännande. 

Dagordningen godkändes och inga övriga frågor anmäldes. 

 

4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet samt vid 

behov agera rösträknare. 

Till justeringsmän valdes Elisabet Martin och Torill Findeisen 

 

5. Årsmötets stadgeenliga utlysande. 

Årsmötet förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst. 

 

6. Fastställande av röstlängd. 

Årsmötet bestämde att närvarande medlemmar utgjorde röstlängden. Alla 45 

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 resultat för 2017. Balansperioden per den 31 december 2017 

fastställdes. 

 

9. Revisorernas berättelse. 

Revisionsberättelsen upplästes, godkändes och lades till handlingarna. 

 

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

 

11. Inkomna motioner. 

Inga motioner hade inkommit. 

 

12. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret samt beslut om 

årsavgift för 2019. 

Årsmötet antog budgeten för det kommande räkenskapsåret som kassör Marianne 

Åhlén redovisat. Ordförande Lennart Froby redogjorde för Riksförbundet Svensk 

Trädgårds kommande höjningar av medlemsavgiften med 20 kronor per år samt om 

att familjemedlem nu blir fullvärdig medlem (får försäkring och eget medlemskort) 

mot en årsavgift på 20 kronor. Styrelsens förslag blev att höja medlemsavgiften till 

ÅTS med motsvarande belopp. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2019 får 

höjas enligt styrelsens förslag och blir då 320 kronor för fullbetalande medlem och 50 

kronor för familjemedlem. 

 

13. Val av styrelse och ersättare. 

Till ordförande omvaldes Lennart Froby på två år. 

Till ledamöter omvaldes Marianne Åhlén och Ingalill Tauson på två år. 

Till suppleanter omvaldes Margaretha Nilsson och nyvaldes Lars Valentin på ett år. 

(Vice ordförande Lisa Berglund Kristoffersson och två ledamöter Elsy Nilsson och Åke 

Strid har ett år kvar på sina förordnanden). 

 

14. Val av revisorer och ersättare. 

Till revisor på ett år omvaldes Jan Lindell. 

Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Thorgun Andersson. 

 

15. Val av valberedning. 

Till valberedning nyvaldes Bettan Andersson (sammankallande) och Hans Sköld. 

 



16. Vid mötet väckta frågor. 

 Inga frågor uppkom 

 

17. Mötet avslutas. 

Ordförande Lennart Froby tackade alla medlemmar för året 2017 och Britt på 

Solbrännan för god mat och fint arrangemang.   

 

 

 

Lennart Froby   Lisa Berglund Kristoffersson 

Ordförande   Sekreterare 

 

_______________________  _________________________ 

 

 

Justeras: 

 

Elisabet Martin   Torill Findeisen 

 

_______________________  _________________________ 

 


