HOLMSUND-OBBOLAS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP
Protokoll fört vid årsmötet 27 januari, 2019
§1

Årsmötet öppnas
Ordförande Kerstin Dahlbäck hälsade 36 medlemmar välkomna till årsmötet i
Obbola Folkets hus.

§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 Denise Mångsén och Jan Rydén.

§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 2018
Sekreteraren Elisabeth Grönlund föredrog verksamhetsberättelsen som sedan
lades till handlingarna.

§6

Kassaredogörelse för 2018
Kassören Peter Linderstedt redogjorde för sällskapets ekonomi som är fortsatt
god. Medlemsantalet under 2018 var 600 st vilket innebär en minskning med 19
st medlemmar.

§7

Revisionsberättelse för 2018
Revisionsberättelsen föredrogs av Tore Erngrund och lades till handlingarna.

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 enligt
revisorernas rekommendation.

§9

Arvoden till styrelse och materialförvaltare för 2019
Arvoden till styrelse och materialförvaltare blir oförändrade.

§10

Medlemsavgift för 2019

Medlemsavgiften för 2019 blir oförändrad 50 kr. Inga inbetalningskort delas ut
med foldern. Den som vill ha ett inbetalningskort får kontakta någon i styrelsen.
Detta görs eftersom merparten betalar in via nätet och ny upptryckning av
inbetalningskort skulle medföra en stor kostnad för föreningen.
§11

Val av ordinarie kassör för 2 år
I tur att avgå: Peter Linderstedt. Omval

§12

Val av 3 ordinarie styrelseledamöter för 2 år
I tur att avgå:Tatja Anundsson, Barbro Edstedt och Karin Öberg. Omval

§13

Val av 1 ordinarie suppleant för 2år
I tur att avgå: Karin Hertzberg.
Nyval av: Jessica Englund
Fyllnadsval av 1 ordinarie suppleant för 1år
Avgår: Sahar Shirazimoogooei
Nyval av: Anna-Lotta Fahlström

§14

Val av 2 revisorer för 1 år
I tur att avgå: Sven-Olof Hertzberg och Tore Erngrund.
Omval av Tore Erngrund och nyval av Agneta Vännström.

§15

Val av 1 revisorsuppleant för 1 år
I tur att avgå: Carl Erik Lidström. Omval

§16

Val av 2 ledamöter till valberedning för 1 år
I tur att avgå: Mona Bergfors och Gerd Hellman. Omval

§17

Övriga frågor
Förslag på resmål önskas.
Styrelsen lämnade ett förslag på 2 dagsresor under sommaren – en resa till
närområdet och en annan till trakterna av Piteå.

§18

Årsmötet avslutas
Mötets ordförande avslutade mötet och därefter serverades kaffe med fikabröd.
Under kaffet fick mötesdeltagarna besvara Kerstins Tipstolva – inte helt lätt.

Efter kaffet fick vi lyssna till Vilma Gustavsson som är verksam vid
Forslundagymnasiet. Hon föreläste under temat: ”Jorden i din trädgård”. Hon
förklarade vikten av att veta vilken typ av jord man har i sina odlingar och hur
man ska tänka om den behöver förbättras.Vilma berättade också om de olika
komposteringsmetoderna: trädgårdskompost, varmkompost och bokashi. En
mycket uppskattad föreläsning med många frågor och diskussioner.
Efter föreläsningen fick deltagarna välja ”tipstolvavinster” som Kerstin lyckats
ordna.
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