
HOLMSUND-OBBOLAS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP

Protokoll fört vid årsmötet 28 januari, 2018

§1 Årsmötet öppnas

Ordförande Kerstin Dahlbäck hälsade 48 medlemmar välkomna till årsmötet i 
Solbacka kyrka.

§2 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Val av ordförande, sekreterare och 2 justerare till mötet

Till ordförande för mötet valdes Kerstin Dahlbäck

Till sekreterare Elisabeth Grönlund

Till justerare Marianne Lexberg och Kristina Jonsson.

§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 2017

Sekreteraren Elisabeth Grönlund föredrog verksamhetsberättelsen som sedan 
lades till handlingarna.

§6 Kassaredogörelse för 2017

Kassören Peter Linderstedt redogjorde för sällskapets ekonomi som är fortsatt 
god. Medlemsantalet under 2017 var 619 st vilket innebär en ökning med 26 st 
medlemmar.

§7 Revisionsberättelse för 2017

Revisionsberättelsen föredrogs av Tore Erngrund och lades till handlingarna.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 enligt 
revisorernas rekommendation.

§9 Arvoden till styrelse och materialförvaltare för 2018

Arvoden till styrelse och materialförvaltare blir oförändrade.

§10 Medlemsavgift för 2018



Medlemsavgiften för 2018 blir oförändrad 50 kr eftersom vi fortfarande har kvar
förtryckta inbetalningskort att bifoga med årets folder.

§11 Val av ordinarie ordförande för 2 år

I tur att avgå: Kerstin Dahlbäck. Omval

§12 Val av 2 ordinarie styrelseledamöter för 2 år

I tur att avgå: Elisabeth Grönlund och Ingrid Nyberg-Boström. Omval

§13 Val av 2 ordinarie ledamöter för 2 respektive 1 år

I tur att avgå: Gunilla Holmlund och Sylvia Carlsson.

Nyval av Denise Mångsén som väljs för 2 år och nyval av Barbro Edstedt som 
väljs för 1 år.

§14 Val av 2 styrelsesuppleanter för 2 år

I tur att avgå: Barbro Edstedt och Denise Mångsén.

Nyval av:Kari Salminen och Sahar Shirazimoogooei.

§15 Val av 2 revisorer för 1 år

I tur att avgå: Sven-Olof Hertzberg och Tore Erngrund. Omval

§16 Val av 1 revisorsuppleant för 1 år

I tur att avgå: Carl Erik Lidström. Omval

§17 Val av 2 ledamöter till valberedning för 1 år

I tur att avgå: Mona Bergfors och Gerd Hellman. Omval

§18 Övriga frågor

Förslag på resmål önskas.

§19 Årsmötet avslutas 

Mötets ordförande Kerstin Dahlbäck avslutade mötet och därefter serverades 
kaffe med fikabröd. Under fikat fick medlemmarna fylla i svaren till Kerstins 
Tipstolva.

Efter kaffet fick vi lyssna till Kerstin Fahlman Nord som berättade under temat: 
”Trädgård med blandat innehåll”. Hon poängterade vikten av att ha en bra jord 
där man tar tillvara löv, kvistar och gräsklipp för att få en bra odlingsmiljö. 
Kerstin tog också upp frågan om beskärning och förklarade skillnaden mellan 
underhålls- , föryngrings- och uppbyggnadsbeskärning. Hon visade också bilder 
på hur man kan bygga upp perennrabatter med tanke på att växterna ska 



framhäva varandra dvs kalla och varma färger. Hon tackades med varma 
applåder och blommor. 

Efter föredraget fick mötesdeltagarna välja ”tipstolvapriser” från ett bord som 
ordförande Kerstin lyckats ordna.

Gunilla Holmlund och Sylvia Carlsson som slutar i styrelsen deltog ej i årsmötet
och då åkte Peter till dem senare med presentkort och blommor som tack för 
deras många år i styrelsen.

Vid protokollet Mötets ordförande

---------------------------- ---------------------------

Elisabeth Grönlund Kerstin Dahlbäck

Justerare Justerare

---------------------------- ----------------------------

Marianne Lexberg Kristina Jonsson



 


