Årsmöte Grön kultur Högsbo 190309
Möteslokal: Församlingshemmet Högsbo
§1

Ordförande Maria Jisfält hälsar alla välkomna och öppnar årsmötet.

§2

Mötet beslutar att kallelsen till årsmötet skett enligt stadgarna.

§3

Dagordning godkänns med förändringen att § 17 utgår då inga rapporter
finns.
Röstlängden godkänns, 32 medlemmar är närvarande.

§4

Till ordförande för mötet väljs Lisa Westberg.

§5

Till sekreterare för mötet väljs Elisabet Ohlsson.

§6

Till justerare tillika rösträknare väljs Tobias Lundqvist och Catarina
Segerhjelm.

§7

Verksamhetsberättelsen presenteras för mötet och läggs till handlingarna.
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

Punkten utgår då inga motioner eller propositioner har inkommit.

§ 12

Valberedningen Lotti Sharif (och Annika Ström-Öberg) presenterar sitt
förslag till styrelse.
Till ny styrelse väljer årsmötet:
Ordförande: Maria Jisfält, kvar 1 år
Kassör:
Eva-Britt Thörnqvist, omval 2 år
Ledamot: Elisabet Ohlsson, kvar 1 år
Ann Hedbacker, kvar 1år
Lisa Westberg, nyval 2 år
Dan Melander, omval 2 år
Suppleant: Kajsa Landström nyval 1 år
Britta Grönkvist, omval 1 år

§ 13

Verksamhetsplanen presenteras och godkännes.

§ 14

Budgetförslag för 2019 presenteras och godkännes med tillägget av
grus/flis/jord/gödsel.
Årsmötet beslutar att befintliga årsavgifter (medlemsavgift 100:- och
arrende av odlingslott 150:-) kvarstår.

§ 15

Till revisor väljs Randine Pettersson och till revisorssuppleant Tobias
Lundqvist.

§ 16

Till ny valberedning väljs Lotti Sharif och Annika Ström-Öberg.

§ 17

Punkten utgår

§18

Övriga frågor
Hönsgruppen vill sprida information om att de har behov av fler personer
som sköter hönsen. Intresserade kan kontakta gruppen.

§ 19

Avgående ledamöter avtackas med en gåva.
Mötesordföranden tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
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Catarina Segerhjelm
Justerare

Tobias Lundqvist
Justerare

