
HOLMSUND – OBBOLAS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP 

Protokoll fört vid årsmötet 29 januari, 2017 

§ 1 Årsmötet öppnas 

 Ordförande Kerstin Dahlbäck hälsade 31 medlemmar välkomna till årsmötet i 

 Obbola kyrka. 

§ 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: Marita Waern och Monica Strandberg. 

§ 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 2016 

 Sekreteraren Elisabeth Grönlund föredrog verksamhetsberättelsen som sedan 

 lades till handlingarna. 

§ 6 Kassaredogörelse för 2016 

 Kassören Peter Linderstedt redogjorde för sällskapets ekonomi som är fortsatt 

 god. Medlemsantalet under 2016 var 592. En minskning med 7 jämfört med år 

 2015. 

§ 7 Revisionsberättelse för 2016 

 Revisionsberättelsen föredrogs av Sven-Olof Hertzberg och lades till 

 handlingarna. 

§ 8  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren 

 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 enligt 

 revisorernas rekommendation. 

§ 9 Medlemsavgift för 2017 

 Medlemsavgiften för 2017 blir oförändrad 50 kr – vi har fortfarande kvar 

 förtryckta inbetalningskort att bifoga med årets folder. 

§ 10 Val av ordinarie styrelseledamöter för 2 år 

 I tur att avgå: Peter Linderstedt, Elli Lundström och Karin Öberg. Omval av Peter 

 Linderstedt och Karin Öberg. Nyval av Tatja Anundsson. 

 



§ 11 Val av 1 ordinarie styrelseledamot för 1 år  

 I tur att avgå: Gunilla Holmlund. Omval 

§ 12 Val av 2 styrelsesuppleanter för 2 år 

 I tur att avgå: Karin Hertzberg och Ruth Vängbo. Omval av Karin Hertzberg och 

 nyval av Denise Mångsén. 

§ 13 Val av 2 revisorer för 1 år 

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

§ 14 Val av 1 revisorssuppleant för 1 år 

 I tur att avgå: Carl-Erik Lidström. Omval. 

§ 15 Val av 2 ledamöter i valberedningen för 1 år 

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

§ 16 Ändring av föreningens stadgar 

 Styrelsen har gjort en modernisering av de gamla stadgarna. Frågan togs upp vid 

 årsmötet 2016 och förslag till nya samt de gamla stadgarna lades ut på föreningens 

 hemsida så att medlemmarna skulle kunna komma med synpunkter. Eftersom inga 

 kommentarer kommit till styrelsen så beslutade årsmötet att de nya stadgarna 

 godkändes. 

§ 17 Övriga frågor 

 - Årsmötet beslutade om att arvode med 200 kr ska utgå till valberedningens båda 

 ledamöter. 

 - Eftersom intresset för beskärningsdag varit lågt beslutades att det inte blir någon 

 beskärningsdag under 2017. 

 - Resor.  Förslag på resmål önskas. 

§ 18 Årsmötet avslutas 

 Mötets ordförande Kerstin Dahlbäck avslutade årsmötet och därefter serverades 

 kaffe med fikabröd. Under fikat fick medlemmarna grubbla över svaren till 

 Kerstins som vanligt kluriga tipstolva.  

 Efter kaffet fick vi lyssna till Pär Lönnberg från Löbe Granit. Han berättade en del 

 om företaget som funnits i Holmsund sedan 1964. De tar sin sten från stenbrott i 

 Finland och han betonade vikten av att välja Nordisk granit om man ska ha stenen 

 utomhus. Den importerade kinesiska stenen klarar ej vårt klimat. Han erbjöd oss 

 också att komma på studiebesök samt att hämta stenmjöl gratis. Bakstenar har 

 blivit en populär produkt som lämpar sig speciellt bra till surdegsbröd. 

 Numera är det många som gör utekök och då passar  deras stenskivor väldigt 

 bra. De tål att vara ute året runt utan problem. Som tack för hans intressanta 

 information fick han en bukett tulpaner från Obbola. 



 Efteråt fick mötesdeltagarna välja ”tipstolvapriser” från ett bord fullt med fina 

 priser som Kerstin lyckats ordna. Det var 10 företag som skänkt priser. 

 

Vid protokollet:   Mötets ordförande: 

 

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

Elisabeth Grönlund   Kerstin Dahlbäck 

 

Justerare:     Justerare: 
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Marita Waern   Monica Strandberg 

 

 

 

    

   


