Protokoll från Åkersbergas Trädgårdssällskaps årsmöte den 5 mars 2008
på Folkets Hus, Åkersberga
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Lennart Froby valdes till ordförande och Therese Vestin 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 Margareta Engardt och Elsy Nilsson.
4. Årsmötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.
5. Fastställande av röstlängd
Årsmötet bestämde att närvarande medlemmar utgjorde röstlängden.
6. Styrelsens berättelse om det gångna verksamhetsåret
Ordförande gick igenom årsberättelsen varefter den lades till handlingarna.
7. Fastställande av resultat och balansräkning
Redogörelse av resultaträkning för 2007. Balansräkningen per den 31 december 2007
fastställdes.
8. Revisorernas berättelse
9. Jan Lindell läste upp revisionsberättelsen varefter den lades till handlingarna.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
11. Inkomna motioner
En motion om att sällskapets nuvarande hemsida ska läggas ner omgående hade
inkommit och redovisades. Styrelsen biföll detta och meddelade att en ny ska
upprättas i riksförbundets regi vilket årsmötet tyckte var bra.
12. Diskussion om arrendet för visningsträdgården
Inger Ljunggren berättade om diskussionerna med konstföreningens styrelse som
kräver ett arrende på 6000 kr/år för Länsmansgården. Avtalet gäller i 3 år men kan
sägas upp på 1 års varsel. Konstföreningens styrelse har inte lyssnat på några av
sällskapets argument och hotar med att säga upp oss. Årsmötet diskuterade frågan
livligt och flera medlemmar tog upp att det arbete som lagts ned är både omfattande
och har kostat en hel del pengar. Tankar på att i förlängningen flytta
visningsträdgården framkom liksom att detta inte är något vi kan göra inom en så kort
tid som ett år. Årsmötet var överens om att sällskapet bör ha någon form av
visningsträdgård.

13. Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret samt beslut om
årsavgift för 2009
Årsmötet antog budgeten för det kommande räkenskapsåret som kassör Thorvald
Lidström redovisat.
Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften för år 2009 med 10 kr för att delvis täcka
arrendekostnaden.
14. Val av styrelse och ersättare
Till ordförande på två år omvaldes Inger Ljunggren.
Till ledarmöten på två år valdes Elisabeth Schälander och Marianne Åhlén.
Till suppleant på ett år valdes Eva-Lena Svanström samt Margareta Engardt.
15. Val av revisor och ersättare
Till revisor på ett år omvaldes Jan Lindell.
Till revisorssuppleant på ett år valdes Thorgun Andersson.
16. Val av valberedning
Till valberedning valdes Lennart Froby, Elisabet Berglund och Thorvald Lidström på
ett år.
17. Vid mötet väckta frågor
Inga frågor väcktes vid mötet.
18. Avslutning
I samband med avslutningen avtackades Thorvald Lidström för sitt arbete i styrelsen.
Därefter förklarade ordföranden mötet avslutat.
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