Årsmöte Grön Kultur Högsbo

Protokoll
2010-03-27

§ 1 Mötets öppnande

Mötet öppnas.

§ 2 Frågan om kallelse skett i stadgeenlig
ordning

Mötet beslutar att kallelsen skett i
stadgeenlig ordning.

§ 3 Fastställande av röstlängd och
dagordning.

Dagordning och röstlängd fastställs.

§ 4 Val av ordförande att leda mötet

Till mötesordförande väljs Leif-Harald
Liebendörfer.

§ 5 Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare väljs Erik Falk.

§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare

Till justerare och rösträknare väljs Karl
Johansson och Eva Lauritsen.

§ 7 Styrelsens verksamhets- och
förvaltningsberättelse

Karl Johansson redogör för styrelsens
verksamhets- och förvaltningsberättelse.
Se bilaga.

§ 8 Fastställande av balans- och
resultaträkning

Karl Johansson redovisar den ekonomiska
berättelsen. Balans- och resultaträkning
fastställs.

§ 9 Revisorernas berättelse

Revisorssuppleant Anders Persson redogör
för berättelsen samt föreslår att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet.

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§ 11 Behandling av motioner och
propositioner

Inga motioner eller propositioner har
inkommit för behandling.
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Till ordförande på ett år väljs Lena
Bergström.
Till kassör på två år väljs Liv Vikingsson.
Till ledamot på två år väljs Annika Ström
Öberg.
Till ledamot på ett år (fyllnadsval) väljs
Hanna Alexandersson.
Till Suppleant på ett år väljs Jonna
Dignelius.
Till suppleant på ett år väljs Lars Gäfvert.
Till suppleant på ett år väljs Marcus
Svennson.

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan

Ingen verksamhetsplan presenteras för
fastställande. Den avgående styrelsen
föreslår att den tillträdande styrelsen
framarbetar en verksamhetsplan för 2011.
Leif-Harald Liebendörfer informerar om
bildandet av en ny förening
Kulturodlarparken Högsbo i syfte att
samordna arbetet i parken. Årsmöte
kommer att hållas 28/4

§ 14 Fastställande av budget,
medlemsavgifter och övriga avgifter

Den avgående styrelsen föreslår att budget
beslutas av den tillträdande styrelsen.
Medlemsavgift fasställs till 100 kronor.
Arrendeavgift fastställs till 100 kronor.

§ 15. Val av revisor och revisorsuppleant

Till revisor väljs Niklas Wennberg.
Till revisorsuppleant väljs Anders Persson
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§ 16 Val av ombud

Punkten utgår.

§ 17 Val av valberedning

Till att ingå i valberedningen väljs Elisabet
Ohlsson och Lena Jansson.

§ 18 Rapporter

Hönsgruppen informerar och besvarar
frågor. Material har införskaffats och
gruppen avser att presentera ett förslag för
styrelsen.
Information om kommande föreläsning om
ekologisk odling av Karin Jansson.
Föreläsningen äger rum 27/4 kl 19.00 i
Axelhuset. Mer information följer via epost.

§ 19 Arbetsgrupper

Karl Johansson informerar. Alla som har
en odlingslott skall ingå i en arbetsgrupp.
Någon i gruppen skall utses till
sammankallande.
Förslag inkommer om bildandet av en
arbetsgrupp med ansvar för det nordvästra
hörnet.
Förslag om att arbetsgrupperna skall utse
en samordnare som har kontakt med
styrelsen samt att arbetsgrupperna skall
dokumentera verksamheten.

§ 20 Avslutning

Mötet avslutas.
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