
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokoll fört vid årsmötet i Åkersberga Trädgårdssällskap 

torsdag den 11 juni 2020 utomhus på Länsmansgården. 

 
På grund av Corona-epidemin har årsmötet blivit framflyttat till juni. På vissa 

handlingar iordningställda före utbrottet står det tidigare datumet 17 mars kvar. 

 

1. Mötet öppnas. 

Ordförande Lennart Froby förklarar årsmötet 2020 öppnat. 28 medlemmar har 

hörsammat kallelsen. 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

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

 

3. Dagordningens godkännande. 

Dagordningen godkänns och inga övriga frågor anmäls. 

 

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

behov agera rösträknare. 

Till justeringsmän väljs Erik Jansson och Hans Sköld. 

 

5. Årsmötets stadgeenliga utlysning. 

Årsmötet förklaras vara i stadgeenlig ordning utlyst. 

 

6. Fastställande av röstlängd. 

Årsmötet bestämmer att närvarande medlemmar utgör röstlängden. Alla 28 närvarande 

är medlemmar. 

 

7. Styrelsens berättelse om det gångna verksamhetsåret. 

Ordförande Lennart Froby går igenom årsberättelsen varefter den godkänns och läggs 

till handlingarna. 

 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning. 

Redogörelse av resultatet för 2019. Balansräkning per den 31 december 2019 

fastställs. 

 

9. Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen uppläses, godkänns och läggs till handlingarna. 
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10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 

11. Inkomna motioner. 

Inga motioner har inkommit. 

 

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

årsavgift för 2021. 

Årsmötet antar budgeten för det kommande räkenskapsåret som kassör Marianne 

Åhlén redovisat. Årsavgiften för 2021 beslutas vara oförändrad dvs 320kr för medlem 

och 50kr för familjemedlem. 

 

13. Val av styrelse och ersättare. 

Till ordförande på två år nyväljs Lars Valentin.  

Till ledamöter på två år nyväljs Kersti Kallin Jansson och omväljs Ingalill Tauson.  

Till suppleanter på ett år nyväljs Marianne Åhlén och omväljs Margareta Nilsson.  

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

Nilsson har ett år kvar på sina förordnanden.) 

 

14. Val av revisor och ersättare. 

Till revisor på ett år nyväljs Christina Granberg. 

Till revisorssuppleant på ett år nyväljs Elisabeth Andersson. 

 

15. Val av valberedning. 

Till valberedning på ett år nyväljs Lennart Froby (sammankallande) och omväljs 

Elisabeth (Bettan) Andersson och Hans Sköld. 

 

16. Vid mötet väckta frågor. 

Inga frågor uppkom. 

 

17. Mötet avslutas. 

Ordförande för mötet tackar alla medlemmar året 2019 och mötet avslutas med att vi 

avtackar Lennart Froby och Marianne Åhlén för allt arbete och engagemang, all glädje 

och entusiasm de bidragit med under många år som ordförande respektive kassör i 

Åkersberga Trädgårdssällskap. 

 

 

 

Lennart Froby   Lisa Berglund Kristoffersson 

Ordförande    sekreterare 

 

_____________________   _________________________ 

 

 

Justeras: 

 

Erik Jansson    Hans Sköld 

 

_____________________   _________________________ 

 


