HOLMSUND – OBBOLAS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP 
Protokoll fört vid årsmötet 31 januari, 2016 
§ 1 Årsmötet öppnas 
Ordförande Kerstin Dahlbäck hälsade ca 50 medlemmar välkomna till årsmötet i Solbackakyrkan. 
§ 2 Fastställande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 
§ 3 Val av ordförande, sekreterare och två justerare för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Kerstin Dahlbäck, 
Till sekreterare Elisabeth Grönlund, 
Till justerare: Monica Rydén och Rune Grönlund. 
§ 4 Prövning att stämman utlysts i stadgad ordning 
Årsmötet ansåg att stämman utlysts i laga ordning dvs. affischering och annons i dagstidningar. 
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 
Sekreteraren Sylvia Carlsson föredrog verksamhetsberättelsen som sedan lades till handlingarna. 
§ 6 Kassaredogörelse för 2015 
Kassören Peter Linderstedt redogjorde för sällskapets ekonomi som är fortsatt god. Medlemsantalet under 2015 var 599. En minskning med 7 jämfört med år 2014. 
§ 7 Revisionsberättelse för 2015 
Revisionsberättelsen föredrogs av Tore Erngrund och lades till handlingarna. 
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 enligt revisorernas rekommendation. 
§ 9 Medlemsavgift för 2016 
Medlemsavgiften för 2016 blir oförändrad 50 kr – vi har fortfarande kvar förtryckta inbetalningskort att bifoga med årets folder. 
§ 10 Val av ordförande för 2 år 
I tur att avgå: Kerstin Dahlbäck – Omval 
§ 11 Val av 3 ordinarie styrelseledamöter för 2 år 
I tur att avgå: Elisabeth Grönlund, och Ingrid Nyberg Boström och Sylvia Carlsson – Omval. Sylvia Carlsson önskar avgå som sekreterare och ersätts med Elisabeth Grönlund. 
§ 12 Val av styrelsesuppleant för 2 år 
I tur att avgå: Gerd Andersson. Nyval: Barbro Edstedt 
§ 13 Val av 2 revisorer för 1 år 
I tur att avgå: Carl-Erik Lidström och Tore Erngrund. Omval av Tore Erngrund och nyval av Sven-Olof Hertzberg. 
§ 14 Val av 1 revisorssuppleant för 1 år 
I tur att avgå: Sven-Olof Hertzberg. Nyval av Carl-Erik Lidström. 
§ 15 Val av 2 ledamöter i valberedningen för 1 år 
I tur att avgå: Mona Bergfors och Gerd Hellman. Omval 
§ 16 Övriga frågor 
- Ny redskapsutlånare i Holmsund önskas - Årskog slutar pga flytt. Bra om vi kunde få ett namn innan foldern går i tryck. 
- Styrelsen håller på med modernisering av de 80 år gamla stadgarna. Förslag läggs ut på Sällskapets hemsida. Synpunkter från medlemmar mottages tacksamt. Stadgarna ska sedan godkännas vid årsmötet 2017. 
- Resor. Det blir dagsresor. Förslag på resmål önskas. 
§ 17 Årsmötet avslutas 
Mötets ordförande Kerstin Dahlbäck avslutade årsmötet och därefter serverades kaffe med fikabröd. Under fikat fick medlemmarna grubbla över svaren till Kerstins tipstolva. Efter kaffet fick vi lyssna till Åke Eriksson från Elkedjan som berättade om vad man ska tänka på vid belysning av husfasader och trädgård.Efter det fick deltagarna välja ”tipstolvapriser” från ett bord som Kerstin lyckats fixa fullt med priser. 
Vid protokollet: Mötets ordförande: 
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