Protokoll vid årsmöte i Hälsoträdgårdens Vänner 2018-03-22
Lokal Hälsoträdgården, Kristianstad.

§1

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Inger Johansson hälsade alla välkomna och förklarade
årsmötet öppnat. 27 medlemmar deltog vid mötet. Närvarolista bifogas.

§2

Val av ordförande för mötet
Till mötesordförande valdes Ing-Britt Pettersson Nyholm.

§3

Val av sekreterare för mötet
Till mötessekreterare valdes Åsa Olsson

§4

Val av justeringspersoner tillika rösträknare
Till justeringspersoner valdes Anders Wanstadius och Maud Westesson.

§5

Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Mötet beslutade att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§6

Fastställande av dagordning
Mötet fastställde dagordningen, med ändring, förslag på stadgeändring § 10
och tillkommande frågor och information av mötesdeltagare.

§7

Verksamhetsberättelse och bokslut
Verksamhetsberättelsen var utsänd i förväg och redovisades av Inger
Johansson. Inga frågor uppstod om denna. Bokslut redovisades av Leif
Kastberg. Verksamhetsberättelse och bokslut godkändes av mötet och lades
till handlingarna.

§8

Föredragning av revisionsberättelsen
Maud Westesson föredrog revisionsberättelsen som lades till handlingarna.

§9

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.
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§10

Inkomna motioner/Förslag till stadgeändring
Inga motioner hade inkommit.
Ingen ordförande kommer att tillträda, förslag var då att ändra stadgarna.
Detta skulle innebära extra årsmöte och kan lösas ändå.
Vi beslutade att lämna detta till nya styrelsen, utan stadgeändring.

§11 Val av ordförande
Till ordförande för en tid av ett år valdes ingen. Ansvaret delas på hela
styrelsen.
Vakant ordförande föreslogs av valberedningen. En omröstning gjordes och
årsmötet
godtog 26 ja och 1 nej till detta förslag. Även att styrelsen bestämmer
sammankallande och sätter representanter i olika aktuella mötesgrupper.
§12

Val av styrelseledamöter
Till styrelseledamöter valdes:
Gertrud Tuvestam
omval
2 år
Kerstin Qvistgaard nyval
2 år kassör
Gudrun Persson
nyval
2 år
Karin Henriksson
nyval 1 år suppleant
Åsa Olsson och Evy Nilsson valdes 2017 på 2 år.

§13

Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Till revisorer valdes:
Maud Westesson
omval
1 år
Bertil Olsson
nyval
1 år
Till revisorssuppleant valdes:
Inger Johansson
nyval

1 år

§14 Val av valberedning
Till valberedning för ett år valdes ingen. Detta lämnas till styrelsen.
Årsmötet godkände detta.
§15 Fastställande av medlemsavgift för nästa kalenderår
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift på 100 kronor för år 2018.
§16 Informationsärenden
Karin informerade om vad som gäller för att få bidrag/projektbidrag som
förening från kommunen. Kultur och Fritid. Detta lades som bilaga till
protokollet.
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§17 Övrigt
Kerstin hade fått förfrågan om besök av en grupp 11 oktober. Samverkasnsråd
tas detta på. God Jul kort överlämnat av Ing-Britt från Lena Dein från Hven
som fotograferats i Rosariet.
Guidning, kommunen tar inte betalt, vi tar 500,- från föreningen. Maud
berättade om detta.
Inger Johansson och Leif Kastberg avgår nu från styrelsen. De fick varsin
vacker blomma med sig hem från Kjell och Gertrud. Annika hade målat en
vacker tulpantavla som de också fick. Även Alf Persson, revisorn avgår. Hans
blomma lämnar Leif senare.
§18 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet för avslutat och passade på att tacka gamla och
nya styrelseledamöter och även alla övriga aktiva för det arbete de lägger ner
på föreningen och hälsoträdgården.
Efter avslutat möte berättade Inka om reseminnen från Seychellerna.
Vid protokollet

Åsa Olsson
Mötessekreterare
Justeras

Ing-Britt Pettersson Nyholm
Mötesordförande

Maud Westesson
Justeringsperson
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Anders Wanstadius
Justeringsperson

