PROTOKOLL
Protokoll från Åkersberga Trädgårdssällskaps ordinarie årsmöte den 4 mars 2004 kl 19.10 –
19.45 på Berga teater, Åkersberga.
1 Stämmans öppnande
Ordföranden Lennart Froby öppnade mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
Lennart Froby valdes till ordförande och Inger Ljunggren till sekreterare.
3. Dagordningens godkännande
Årsmötet godkände dagordningen och inga övriga frågor anmäldes.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, samt vid behov agera
rösträknare.
Till justeringsmän valdes Elisabeth Martin och Iréne Lundin.
5. Årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.
6. Fastställande av röstlängd
Närvaroförteckningen fastställdes som röstlängd med hänsyn till att 2 personer närvarande inte hade rösträtt.
7. Styrelsens berättelse
Ordförande gick igenom årsberättelsen, varefter Styrelsens berättelse lades till handlingarna.
8. Fastställande av resultat - och balansräkning
Redogörelse av resultaträkning för 2003. År 2004 är sista året som avbetalning på växthuset kommer att göras.
Sedan är det till fullo betalt. Balansräkning per den 31 december 2003 fastställdes.
9. Revisorernas berättelse
Inger Ljunggren läste upp revisionsberättelsen varefter den lades till handlingarna.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
11. Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet.
12. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret samt beslut om årsavgift för 2005.
Årsmötet fastställde budget i enighet med styrelsens förslag. Ordförande kommenterade att årsavgiften till
Åkersberga Trädgårdssällskap sänks med 10 kronor till 80 kronor, men att RST höjt med samma belopp.
Försäkring för växthuset kostar 2000 kronor per år och styrelsen har beslutat att inte betala den utan bygga upp
en reserv istället, vilket betyder 4000 kronor för år 2003. En extra satsning på örtagården kommer att ske under
2004. Årsmötet fastslog att den totala årsavgiften förblir oförändrad för år 2005.
13. Val av styrelse och ersättare
Till styrelseordförande på två år omvaldes Lennart Froby.
Till ledamöter på två år omvaldes Thorvald Lidström och Elisabeth Schälander. Therese Westin valdes på ett år
(ersättare för Barbro Hellqvist).
Till suppleant på ett år valdes Magdalena Fagerlund och Jan Åhlén.
14. Val av revisorer och ersättare
Till revisorer omvaldes på ett år Inger Moberg och Jan Lindell.
Till revisorssuppleant omvaldes Inger Ljunggren på ett år.
15. Val av valberedning
Till valberedning valdes Maria Alvå, Bengt Fredriksson och Margareta Holmstrand på ett år.

16. Vid mötet väckta frågor
Inga frågor väcktes under mötet.
17. Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.
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