
Protokoll från årsmöte 2012-03-11 

Grön Kultur Högsbo 

1 § 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 ordförande väljs Elinor Askmar.  

5 § Val av mötessekreterare  

Till sekreterare väljs Hanna Alexandersson.  

6 § Val av två justerare tillika rösträknare  

Till justerare tillika rösträknare väljs Per Högberg och Lena Jansson.  

7 § Styrelsens verksamhetsberättelse  

Styrelseordförande Lena Bergström redogör för styrelsens verksamhetsberättelse.  

8 § Fastställande av balans- och resultaträkning  

Liv Vikingson redovisar den ekonomiska berättelsen. Balans – och resultaträkningen 

fastställs.  

9 § Revisorernas berättelse  

Niklas Wennberg presenterar revisorsberättelsen. 

10§ Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen  

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.  

11§ Behandling av motioner och propositioner, samt andra förekommande förslag  

1. Inga motioner har kommit in  

2. Proposition: förslag från styrelsen att under ett år framåt inte ta emot fler personer till 

lottkön och inga fler medlemmar till föreningen. Orsaken är att lätta på styrelsens 

administrativa arbetsbörda.  



Styrelseordförande Lena Bergström redogjorde för propositionen och frågan togs upp för 

diskussion. Flera aspekter diskuterades såsom föreningens roll och vad antalet medlemmar för 

föreningen betyder för föreningen och samhället i stort. Tre medlemmar erbjöd sig att istället 

för kö- och medlemsstopp sköta kölistan, vilket mötet godkände och styrelsen välkomnade.   

Beslut: En administreringsgrupp med uppdrag att sköta kölistan bildades av Tobias 

Lundqvist, Stina Lindqvist och Nadja Isaksson. Styrelseordförande Lena Bergström drog då 

tillbaks propositionen.   

3. Styrelsen har föreslagit stadgeändringar som skickats ut ihop med kallelsen till 

årsmötet.  

Lars Gäfvert redogjorde för de fyra förslagen till stadgeändringar. Mötet godkänner förslag 1-

3. Förslag 4 innebär att styrelsen utökas med två ordinarie ledamöter. Förslaget föranledde 

diskussion och mötet gick till beslut med handuppräckning där 24 medlemmar var för, 2 

medlemmar mot.   

Beslut: att godkänna styrelsens förslag nr 4 om utökad styrelse.  

12§ Val av föreningens ordförande, kassör, styrelseledamöter och suppleanter  

Valberedningen bestående av Lena Jansson och Elisabet Ohlsson lägger fram förslag. Ordet är 

fritt och Lena Bergström föreslår, utöver valberedningens förslag, Elisabet Ohlsson till 

ordinarie ledamot.  

Beslut: till ny styrelse väljs:  

Ordförande, omval 2 år: Lena Bergström  

Kassör, kvar: Liv Vikingson  

Ledamot, omval 2 år: Hanna Alexandersson  

Ledamot, kvar: Annika Ström Öberg  

Ledamot, nyval 2 år: Tobias Lundqvist  

Ledamot, fyllnadsval 1 år: Martin Bergman  

Ledamot, nyval 2 år: Eva-Britt Törnqvist  

Ledamot, nyval 1 år: Elisabet Ohlsson  

Suppleant, omval 1 år: Marcus Svensson  

Suppleant, omval 1 år: Lars Gäfvert  

Suppleant, nyval 1 år: Birgitta Mansfeld  

13§ Fastställande av verksamhetsplan  



Styrelseordförande Lena Bergström läste upp verksamhetsplanen: torgkalaset i juni, 

sommarfest, skördedag, städ- och aktivitetsdag, eldfest, medlemsmöten. Fredrika från 

kompostgruppen informerade att en kompostkurs ska hållas den 21 april. Förslag på 

aktiviteter kunde lämnas efter mötet. Mötet godkänner verksamhetsplanen.  

14§ Fastställande av budget, medlemsavgifter och övriga avgifter (arrende).  

Liv förklarade att budgeten ska utformas av den nya styrelsen. Medlemsavgift fastställs till 

100 kronor. Arrendeavgift fastställs till 100 kronor.  

15§ Val av revisor och revisorssuppleant  

Till revisor, nyval, väljs Anders Persson och som revisorssuppleant, nyval, Olof Ackmet.  

16§ Val av valberedning  

Till ny valberedning väljs Karl Johansson, Fredrika O och Hanna Westberg.  

17§ Rapporter  

1. Hönsgruppen  

Per Högberg från hönsgruppen informerade om deras arbete. Inträdesavgiften för varje 

medlem är 500 kr. Styrelseordförande Lena Bergström tackade å föreningens vägnar för 

hönsgruppens arbete.  

2. Uppvaktning och avtackning  

Avgående styrelseledamöter Aina Gürlet och Jonna Dignelius samt avgående revisor Niklas 

Wennberg avtackades med blommor och choklad. Detsamma fick Elinor Askmar som tack för 

medverkan på årsmötet.   

18§ Mötet avslutas  

Vid protokollet: Hanna Alexandersson                          Ordförande Lena Bergström  

Justeras: 

Per Högberg                        Lena Jansson 

 


