Protokoll
fört vid årsmöte för Åstols Trädgårdsförening fredagen den 6 maj 2016
kl. 15 på Åstols café
______________________________________________________________
Närvarande
Anita Mellqvist
Margareta Thoresson
Mats Ekberg
Jan Ahlin
Ulla Sörqvist
Marie Carlsson
Hans Brevinge
Björn Klofelt

Margareta Bohlin
Marianne Jansson
Kristina Alander
Verner Sörqvist
Marlies Klofelt

§ 1 Årsmötets öppnande
Styrelsens ordförande Anita Mellqvist förklarade 2016 års ordinarie årsstämma för
öppnad. Alla hälsades hjärtligt välkomna till dagens möte.

§ 2 Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämman utsågs Anita Mellqvist.
§ 3 Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare för stämman valdes Margareta Bohlin.
§ 4 Val av två justeringsmän
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Ulla Sörqvist och Verner Sörqvist.

§ 5 Val av två rösträknare
Till mötets rösträknare valdes Ulla Sörqvist och Verner Sörqvist.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Stämman befanns vara behörigen sammankallad genom annonsering vid Åstols
Handelsbod samt utskick via mail, hemsida, facebook, två veckor innan mötet.
§ 7 Fastställande av dagordning
Utdelat förslag till dagordning godkändes och fastställdes.

§ 8 Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
samt revisorernas berättelse
Genomgång av handlingarna gjordes av mötets ordförande.
Revisorernas berättelse lästes av föreningens valde revisor Mats Ekberg.
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Stämman beslutade
att
fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret
samt att
i enlighet med styrelsens förslag överföra årets vinst i ny räkning.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade
att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§ 10 Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
Det pågår diskussion om förvaring av bänkar i parken på vintertid med alternativen
presenningar eller i likboden. Om förvaring i boden är möjlig ska undersökas.
Diskussion om byggande av redskapsbod, vilken Anders Glanz har tillfrågats om att
rita och han behöver ha de mått som gäller. Styrelsen för samtal med honom. Det
diskuterades också att eventuellt köpa in en färdig bod och var boden ska vara
belägen. I boden skall redskap, gräsklippare m.m. förvaras. Bygglov ska sökas hos
Tjörns kommun av Vägföreningen. Boden ska vara max vara 10 kvm stor.
Det diskuterades om trädgårdsföreningen ska bidra till ombyggnad av lekplatsen.
Frågan togs upp om detta är en kommunal angelägenhet, men detta har undersökts
och det är det inte.
Stämman beslöt
att
styrelsen går vidare i projekteringsarbete för redskapsboden
samt att
bidraga med 5000 kronor till lekplatsen.

§ 11 Budget 2015
Styrelsens förslag till Budget 2016 föredrogs av ordföranden.
Stämman beslöt
att
godkänna det framlagda förslaget till budget 2016.
samt att
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att behålla årsavgiften oförändrad
vilket innebär 60:- kronor för enskild medlem eller 100:- kronor för familj
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§ 12 Fastställande av verksamhetsplan
Förslag till verksamhetsplan 2016 lästes av ordförande.
Verksamhetsplanen innehåller bl.a.:
o Planering för en redskapsbod
o Slang ska monteras vid punpen
o Medverka vid vårmarknad och julmarknad
o Lotteri och kaffeservering vid midsommarfirandet
o Vår- och höstarbetsdagar (6 maj och 8 oktober)
o Allsång och picknick i parken den 14 juli
o Söndagen efter midsommardagen är det friluftsgudstjänst och en medverkande
kör i parken. Vårt ”partytält” är tillgängligt för sittplatser.

Stämman beslutade
att
fastställa verksamhetsplanen i enlighet med styrelsens förslag.
§ 13 Val av ordförande
Till ordförande valdes Anita Mellqvist

1 år omval

§ 14 Val av styrelse
Valberedningens ordförande lämnade följande förslag:

Gerd Pehrson
Kristina Alander
Jan Ahlin
Margareta Bohlin
Ulla Sörqvist

1 år omval
1 år omval
2 år nyval
2 år omval
2 år omval

Börge Jönsson, suppleant
Agneta Stjernstad, suppleant
Marie Carlsson

2 år omval
2 år omval
1 år nyval

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.
Trädgårdsföreningens nya styrelseledamöter hälsades särskilt välkomna av ordförande.
Avgående ledamöterna Birgitta Nordfeldt och Margareta Thoresson avtackades för
deras arbete trädgårdsföreningens styrelse.

§ 15 Val av revisorer
Valberedningen föreslår Mats Ekberg som ordinarie revisor och Hans Törnquist som
suppleant, båda att väljas på 1 år
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Stämman beslutade i enlighet med förslaget

Efter stämmans val har styrelsen följande sammansättning
Ordinarie ledamöter
Anita Mellqvist
Gerd Pehrson
Kristina Alander
Jan Ahlin
Margareta Bohlin
Ulla Sörqvist

1 år
1 år
1 år
2 år
2 år
2 år

Suppleanter
Börge Jönsson, suppleant
Agneta Stjernstad, suppleant
Marie Carlsson

2 år
2 år
1 år

Revisorer
Mats Ekberg (ordinarie)
Hans Törnquist (suppleant)

1 år
1 år

§ 16 Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande
Till föreningens valberedning valdes Margareta Thoresson och Marianne Jansson
(sammankallande),
Stämman beslutade
att
ändra antalet ledamöter i valberedningen till två.

§ 17 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns inlämnade till stämman.
Trädgårdsföreningen anordnar en fototävling mellan 9 maj till 15 september, med
inskickade bidrag via mail och röstning via hemsidan.

§ 18 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
Justerat protokoll skall inom 2 veckor anslås på anslagstavlan utanför affären, på
hemsidan och på facebook.
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§ 20 Avslutande
Ordförande tackade för nedlagt arbete under förra verksamhetsåret och förklarade
stämman för avslutad.

Åstol som ovan
Vid protokollet

Margareta Bohlin

Justeras

Anita Mellqvist, ordförande

Ulla Sörqvist

Verner Sörqvist
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