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§ 1 Ordförande Annika Ström Öberg hälsar alla välkomna och öppnar årsmötet.

§ 2 Ordföranden informerar om att föreningens stadgar säger att årsmöte skall hållas i mars månad. Mötet beslutar att 
godkänna kallelsen till årsmötet trots avvikelse från stadgarna.

§ 3 Dagordning godkänns med komplettering av att en punkt för övriga frågor läggs till.
Röstlängden godkänns, 18 medlemmar är närvarande.

§ 4 Till ordförande för mötet väljs Ann-Marie Dellve.

§ 5 Till sekreterare för mötet väljs Elisabet Ohlsson.

§ 6 Till justerare tillika rösträknare väljs Anders Persson och Marcus Svensson.

§ 7 Verksamhetsberättelsen presenteras för mötet och läggs till handlingarna efter komplettering med att en rapport från 
hönsgruppen bifogas senare.  Förvaltningsberättelsen presenteras och läggs till handlingarna.

§ 8 Balans- och resultaträkning redovisas, och årsmötet beslutar att fastställa dessa.

§ 9 Revisor Randine Pettersson presenterar revisionsberättelsen som är utan anmärkning, och rekommenderar mötet att ge 
styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10 Årsmötet beslutar att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§ 11 Inga motioner har inkommit till årsmötet.
En proposition om stadgeändring, med innebörden att medlemsavgift och arrende ska betalas senast den 28 februari 

presenteras och godkännes av årsmötet. 

§ 12 Valberedningen Martin Bergman och Lotti Sharif presenterar sitt förslag till styrelse.

Till ny styrelse väljer årsmötet:
Ordförande: Kajsa Landström, nyval 2 år
Kassör: Eva-Britt Törnqvist, kvar 1 år
Ledamot: Annika Gren, nyval 2 år

Anders Persson, omval 2 år
Frida Svensson, kvar 1år
Lars Gäfvert, kvar 1år
vakant

Suppleant: Malin Löfvenholm, omval 1 år
Maria Hermansson, nyval 1 år
Catarina Segerhjelm, nyval 1 år

§ 13 Verksamhetsplanen presenteras och godkännes.

§ 14 Budgetförslag för 2016 presenteras och godkännes.
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift och arrende för 2017 (100: - vardera) vilket årsmötet godkänner.

§ 15 Till revisor väljs Randine Pettersson och till revisorssuppleant Olof Ackmet.

§ 16 Till ny valberedning väljs Lotti Sharif och Annika Ström Öberg.

§ 17 Punkten utgår då inga rapporter finns att presentera.

§18 Övriga frågor
Odlingsområdet och boden saknar belysning vilket försvårar speciellt för hönsgruppen som arbetar på området året runt. 

Det innebär också nackdelar för övriga medlemmar och besökande både av praktiska skäl och av säkerhetsskäl. Styrelsen har 
nyligen tagit upp frågan, och föreningen har inga möjligheter att själv bekosta detta. Den nya styrelsen planerar att arbeta vidare 
med frågan.

§ 19 Mötesordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat. 
Avgående ledamöter avtackas med en gåva. 
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