
Protokoll årsmöte Grön kultur Högsbo 2022-03-20 

 

Plats: Församlingshemmet Högsbo  

 

§1.   Föreningens ordförande Randine Pettersson hälsade deltagarna välkomna och öppnade 

mötet. 

§2.   Mötet fastställde att kallelse behörigen skett. 

§3.   Röstlängd enligt närvaroförteckning (20 medl) och dagordning godkändes. 

§4.   Till mötesordförande valdes Annika Ström Öberg 

§5.   Till sekreterare för mötet valdes Elisabeth Hammar. 

§6.   Till justerare och rösträknare valdes Ann-Britt Bodin och Catarina Segerhjelm. 

§7.   Styrelsens verksamhets-, och ekonomiska berättelse föredrogs och mötet godkände 

dessa. 

§8.   Balans- och resultaträkning presenterades och fastställdes av mötet. 

§9.   Revisor Tobias Lundqvist presenterade revisionsberättelsen som var utan anmärkning, 

och rekommenderade mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

§10. Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

§11. Inga motioner hade inkommit men det presenterades ett förslag från styrelsen om att 

revidera stadgarna på en del punkter. (Detta förslag skickades ut tillsammans med övriga 

årsmöteshandlingar.) Besluten togs i två block på mötesordförande Annikas initiativ. Först 

biföll mötet förslagen till ändringar från § 3.7 och framåt med tillägg till §4.4 att inbetalning 

av arrendeavgift ska ske årsvis. Förslag till ändring av §3.3 att medlemsavgiften ska 

fastställas av styrelsen, godkändes därefter som ett andra beslut. Mötesordförande 

påpekade att det följaktligen måste ändras i stadgarna vad gäller obligatoriska paragrafer 

som ska upp på årsmötenas dagordningar. 

§12. Valberedningens Annika Green presenterade förslag till ny styrelse. Årsmötet beslutade 

som följer: 

                                 Ordförande: Randine Pettersson, omval 2 år 

                                 Kassör Eva-Britt Thörnqvist har ett år kvar 

                                 Ledamot Elisabet Ohlsson, omval 2 år 

                                 Ledamot Liv Vikingsson, nyval 2 år 

                                 Ledamot Elisabeth Hammar har ett år kvar 



Suppleanter:          Britta Grönqvist, omval 1 år 

                                 Oskar Löfgren, nyval 1 år 

                                 Susanne Andersson, församlingsherde, omval 1 år 

 

§13. Verksamhetsplanen för 2022 presenterades och godkändes. 

§14. Budgetförslag för 2022 presenterades och godkändes.  

§15. Till revisor valdes Tobias Lundqvist, omval 1 år och till revisorsuppleant Catarina 

Segerhjelm, nyval 1 år. 

§16. Till ny valberedning utsågs Kajsa Landström, Maria Jisfält och Barbro Robertsson med 

Kajsa som sammankallande. 

§17. Rapporter: Britta G berättade lite om alla turer kring arbetsboden som nu landat i att vi 

får behålla den. Vi har blivit kontaktade av nya handläggaren på Park- och naturförvaltningen 

för att få till stånd ett nyttjanderättsavtal.  

§18. Mötesordförande Annika Ström Öberg tackade alla närvarande och förklarade mötet 

avslutat. 

 

 

 

 

 

Elisabeth Hammar 

Sekreterare 

 

 

 

Ann-Britt Bodin                                                                                          Catarina Segerhjelm 

Justerare                                                                                                     Justerare 


