
HOLMSUND – OBBOLAS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP 
PROTOKOLL fört vid årsmötet 27 januari, 2013. 
 
 
 
§ 1        Årsmötet öppnades  

Ordförande Kerstin Dahlbäck hälsade ca 50 medlemmar välkomna till 
årsmötet i Trappan, Obbola. 

                         
§ 2        Fastställande av dagordning  
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
§ 3        Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet  
            Till ordförande av mötet valdes Kerstin Dahlbäck.  

Sekreterare Sylvia Carlsson. Justerare: Berit Hammarström och  
Barbro Edstedt. 

                 
§ 4        Prövning att årsstämman utlysts i stadgad ordning 
             Årsmötet ansåg att årsstämman utlysts i laga ordning.  
                      
§ 5         Styrelsens berättelse över verksamheten 2012 

Sekreteraren Sylvia Carlsson föredrog verksamhetsberättelsen som lades 
till handlingarna. 

 
§ 6        Kassaredogörelse för 2012 
            Kassören Peter Linderstedt redogjorde för sällskapets ekonomi. 
            Medlemsantalet har under året minskat med 2 jämfört med 2011. 
  68 nya medlemmar tyder på en föryngring har skett i föreningen. 

  Föreningens ekonomi är mycket god.  
 

§ 7         Revisionsberättelse för 2012 
             Revisionsberättelsen föredrogs av Karl-Erik Lidström och lades till 

handlingarna.     
 
§ 8        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren  
             Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012  
 enligt revisorernas rekommendation. 
 
§ 9         Arvoden till styrelse och materialförvaltare 2012  
            Årsmötet beslutade att arvoden till styrelsen och ersättning till 
            materialförvaltare förblir oförändrad, utom vad gäller kassören.  
            Revisorerna rekommenderade en höjning av kassörens arvode 
 med 1000 kronor vilket mötet godkände. 
            Övriga summor finns med i kassörens bokslut för 2012.   
 
§ 10      Medlemsavgiften för 2013  
 Medlemsavgiften blir oförändrat 50 kronor. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
§ 11      Val av 4 st. styrelseledamöter för 2 år 
                  I tur att avgå: Peter Linderstedt och Gunilla Holmlund. Omval. 
 Brita Thornqvist och Annikka Larsson avgår. 
 Nyval: Elli Lundström och Karin Öberg.  

Val av en ordinarie styrelseledamot för 1 år: Sylvia Carlsson. Omval. 
 
§ 12      Val av 2 st. ordinarie styrelseledamöter för 2 år  
            I tur att avgå: Lotta Larsson och Elli Lundström. 
             Nyval: Karin Hertzberg och Annikka Larsson 
 
§ 13 Val av 2 revisorer för 1 år  
             I tur att avgå: Karl-Erik Lidström och Tore Andersson. 
             Omval. 
 
§ 14       Val av en revisorersuppleant för 1 år 
  I tur att avgå: Märta Andersson.  
 Nyval: Tore Erngrund. 
              
§ 15      Val av två ledamöter i valberedningen för 1 år 
 I tur att avgå: Mona Bergfors och Gerd Hellman  
             Omval av båda. 
   
§ 16       Övriga frågor 

  Årsmötet beslutade att gå vidare med planer på en hemsida. 
Inga andra övriga frågor diskuterades. 
 

§ 18 Årsmötet avslutas  
            Mötes ordförande Kerstin Dahlbäck avslutar årsmötet. 

Därefter serverades kaffe med vetebröd tillsammans med Kerstins tipstolva. 
            Årsmötet avslutades med att Frank från Smultronstället visade bilder på  

trädgården och berättade om vad som händer i trädgården under de olika 
årstiderna. 
 

      

   Vid protokollet:                                   Mötes ordförande 
   
                           
  _______________________                             ________________________                         
  Sylvia Carlsson                                         Kerstin Dahlbäck 
  Sekreterare 
                                   
  Justerare 
 
________________________                            _________________________ 
Berit Hammarström Barbro Edstedt 

 
 
 
 
 
 



 
 
 


