
Årsmöte 3 mars 2018 kl 13, Grön Kultur Högsbo 

Högsbo kyrkas församlingshem   

Närvarande: Massa folk  

1. Mötets öppnande  
2. Mötet finner att kallelse skett i stadgeenligt ordning  
3. Fastställande av röstlängd, d.v.s. alla närvarande medlemmar, samt dagordningen godkännande.    
4. Mötet väljer Annika Ström Öberg att vara ordförande.  
5. Mötet väljer som sekreterare Lisa Westberg  
6. Presentation av alla närvarande.    
7. Mötet väljer följande två personer som justerare: Tobias Lundqvist, Eva – Britt Thörnqvist.  
8. Mötet godkänner verksamhetsberättelsen som den föreligger.  
9. Rapport från kassör / förvaltningsberättelse:  kostnad för arrende till följd av medlemskap i 

Stadsnära odling, som erbjuder utbildningar, jord, med mera.   
Mötet godtar förvaltningsberättelse som den föreligger.   

10. Fastställande av balans och resultat-räkning.  Det går åt lite mer pengar än det kommer in.  
Mötet godtar balans och resultat-räkning som den föreligger.       

11. Revisions-berättelse.  Föredras av Lotti, då föreningens revisor Randine Pettersson är sjuk.  
Revisor föreslår ansvarsfrihet och mötet godtar detta förslag.  

12. Motioner och propositioner.   
Motion med förslag på stadgeändring från 10 till 7 ordinarie ledamöter.   
114 medlemmar idag.  
Mötet godtar förslaget på att minsta antalet ledamöter skall vara 7 stycken, vilket då gäller från 
årsmötet 2019.  

13. Val av styrelse.  Valberedning består av Annika Ström Öberg och Lotti Sharif.  
Kajsa Landström lämnar sin post som ordförande.  
Valberedningens förslag är Maria Jisfält, val på 2 år. Mötet väljer Maria Jisfält till föreningens 
ordförande.  
Till ledamöter föreslår valberedningen:  
- Elisabeth Olsson på nyval två år  
- Kajsa Landström fyllnadsval efter Maria Jisfält på 1 år.  
- Maria Herrmanson fyllnadsval efter Anja Kjellgren 1 år.   
- Ann Hedbacker nyval 2 år.   
Till suppleanter föreslår valberedningen:  
- Britta Grönkvist och Frida Svensson omval 1 år, Lisa Westberg nyval 1 år. 

Mötet godtar valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter.   

Dan Melander och Eva-Britt Thörnqvist har 1 år kvar som ledamot.      

14. Fastställande av verksamhetsplan.  Mötet godtar verksamhetsplanen.    
15. Fastställande av budget, medlemsavgifter, och övriga avgifter.  

11,000 bidrag från fastighetskontoret för att köpa gräsklippare och bygga klart kompost.   
Mötet beslutade att godta budgeten som den föreligger samt att befintliga avgifter kvarstår.   



16. Valberedningen föreslår Randine Petterson som fortsatt revisor, och Tobias Lundqvist som 
revisors-suppleant. Mötet godtar valförberedningens förslag.   

17. Mötet föreslår att sittande valberedning kvarstår. Mötet godtar förslaget att Annika Ström Öberg 
och Lotti Sharif utgör valberedning.   

18.  Rapporter.  Inga rapporter finns.  
19. Avslutning.  Två pensionsavgångar Katarina och Kristina, samt Kajsa som avgår som ordförande.   

 

 

Eva-Britt Thörnqvist   Tobias Lundqvist 

Justerare       Justerare 

 

Annika Ström Öberg   Lisa Westberg 

Ordförande       Sekreterare  

 

 


