Protokoll från årsmöte för Västerås Trädgårdssällskap 20120222.

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Till ordförande valdes Curt Rolfsman och
till sekreterare Elisabeth Sjöborg.
2. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Eva Niklasson och Bertil Larsson.
3. Mötet förklarades vara utlyst i behörig ordning.
4. Dagordningen godkändes.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes.
6. Resultaträkning och balansräkning föredrogs. och godkändes.
7. Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.
8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2011.
9. Val av ordförande för 1 år. Årsmötet omvalde Marie Nordmark och Ulla Jerregård.
10. Till styrelseledamöter för två år omvaldes Ann-Sofi Freyhult och Åsa Engzell.
11. Till revisorer omvaldes Maria Werme och nyvaldes Börje Niklasson. Till
revisorssuppleant omvaldes Christina Tykosson-Hellström.
12. Till valberedning omvaldes Kerstin Lindh (sammankallande). och Eva Niklasson. Till
suppleant i valberedningen omvaldes Helena Jerregård.
13. Kostnadsersättning till styrelsen och revisorerna. Oförändrat 2000 kr för styrelsen att
dela på och 200 kr var till revisorerna.
14. Medlemsavgift för 2013. Beslöts att medlemsavgiften skall vara oförändrat 230 kr.
Av medlemsavgiften går 210 kr till Riksförbundet Svensk Trädgård.
15. Inkomna motioner. Förelåg inga inkomna motioner att behandla.
16. Anslag och avgifter. för 2012. Till Västeråsortens Biodlarförening anslogs 400 kr.
Oförändrat.
17. Övriga frågor. Förelåg inga övriga frågor.
18. Årsmötesförhandlingarna avslutades.
Diplom och stipendium ur Västerås Trädplanteringssällskaps donationsfond delades ut till
Lena Sjöwall för hennes vackra trädgård som vi haft möjlighet att besöka vid olika tillfällen
under växtsäsongen.

Den nya styrelsen presenterades. Årsmötet fick information om de kommande aktiviteterna
under året och om föreningens hemsida med adress http://vasterastradgard.se/. Hemsidan
uppdateras med nyheter och information.
Kaffe med smörgås serverades och lotter såldes med många fina vinster.
Kvällen avslutades med föreläsning av Gunilla Uhlin-Friberg om ”Rosor och perenner – en
trädgårdsresa från vår till höst”. Hon visade många bilder från sin egen trädgård utanför
Enköping.
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