Protokoll från årsmöte för Västerås Trädgårdssällskap 2014 02 19.
1.

Mötet öppnades av föreningens ordförande Ulla Jerregård.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet. Till ordförande för årsmötet valdes Lasse Svensson
och till sekreterare Elisabeth Sjöborg.

3.

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes
Margaretha Lostelius och Ann-Christin Rönnbäck.

4.

Fråga om mötet har utlysts i stadgad ordning. Mötet förklarades utlyst i stadgad ordning.

5.

Dagordningen godkändes.

6.

Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar föredrogs och antogs enhälligt. Detta var
det slutliga beslutet om stadgeändring och denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes.

8.

Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.

9.

Resultat- och balansräkningen föredrogs och fastställdes.

10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
11. Fastställande av antalet ordförande. Antalet ordförande fastställdes till 2.
12. Till ordförande för 1 år valdes Ulla Jerregård och till ordförande för 2 år valdes Stefan Boegård.
13. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter. Antalet övriga ledamöter fastställdes till 7.
14. Val av styrelseledamöter. Till styrelseledamöter för 2 år omvaldes Ann-Sofi Freyhult och nyvaldes
Eva Söderling, Margareta Pettersson och Gunnar Edling.
15. Till revisorer omvaldes Börje Niklasson (sammankallande) och nyvaldes Bjarne Lindh. Till
revisorsuppleant omvaldes Kristina Tykosson-Hellström.
16. Till valberedning nyvaldes Åsa Engzell (sammankallande) och Margaretha Lostelius. Till suppleant
omvaldes Helena Jerregård.
17. Beslutades att kostnadsersättning till styrelsen skulle vara 4000 kr att dela på (oförändrat) och till
revisorerna 200 kr var (oförändrat).
18. Behandling av budget. Budgeten föredrogs och godkändes.
19. Beslut om medlemsavgift för 2015. Beslutades att medlemsavgiften bibehålls oförändrad, 270 kr
per medlem.
20. Behandling av inkomna motioner till årsmötet. Det fanns inga inkomna motioner.
21. Behandling av förslag från styrelsen som kräver årsmötets beslut. Anslag till Västeråsortens
biodlarförening för 2014. Oförändrat 500 kr.
22. Övriga frågor. Det fanns inga övriga frågor.
23. Mötesförhandlingarna avslutades.
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Sammankomsten fortsatte med att diplom och stipendium från medel ur Västerås
Trädplanteringssällskaps donationsfond tilldelades Anita Pettersson, för hennes välplanerade och
genomtänkta trädgård, anlagd i nära samspel med naturen.
Avgående styrelseledamoten Åsa Engzell avtackades liksom Eva Niklasson och Kerstin Lindh som
lämnade valberedningen.
Den nya styrelsen presenterades och det informerades om årets programpunkter.
Efter kaffeservering och lotteriförsäljning höll Per Bürger föredrag om ”En grönskande vår” med många
vackra bilder på vårblommor och han slog också ett slag för bärbuskar och andra nyttiga och ätbara
plantor.
Efter dragning på lotteriet med många fina vinster avslutades sammankomsten.

