VÄSTERLEDS TRÄDGÅRDSSTADSFÖRENING
Årsmöte 2020
Tid: Onsdagen den 7 oktober 2020 kl. 18:00
Plats: Bromma Gymnasium, caféet
Protokoll
§ 1. Årsmötet öppnades av ordföranden Christian Reimers.
§ 2. Anteckning av närvarande och justering av röstlängd. En närvarolista cirkulerades och 13
medlemmar antecknade sig på denna.
§ 3. Christian Reimers valdes till ordförande vid årsmötet och Johan Hilding till sekreterare
för årsmötet.
§ 4. Eva Rosander och Paul Tordai valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt
att vara rösträknare vid årsmötet.
§ 5. Fråga om mötets behöriga utlysande. Med anledning av Coronasituationen beslutade
mötet att årsmötet skulle anses vara behörigen utlyst.
§ 6. Den föreslagna dagordningen fastställdes.
§ 7. Styrelsens årsredovisning. Christian Reimers föredrog verksamhetsberättelsen för 2019
och Tony Ruster den ekonomiska berättelsen för 2019. Båda handlingarna var del av
årsmöteshandlingarna.
§ 8. Revisorernas berättelse. Tony Ruster framförde i revisorernas Åke Danielsson och Ulf
Anstenius frånvaro deras revisionsberättelse där de yrkade på att styrelsens förslag till balansoch resultaträkning skulle fastställas samt att årsmötet måtte bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 9. Fastställande av resultat- och balansräkning för år 2019. Den i förväg distribuerade
resultat- och balansräkningen fastställdes av årsmötet.
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2019. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för 2019.
§ 11. Beslut om disposition av resultatet (- 45.933 kr) för år 2019. Mötet beslutade att
överföra 2019 års förlust i ny räkning.
§ 12. Beslut om lokal medlemsavgift för 2020. Mötet beslutade om oförändrad avgift 45 kr.
§ 13. Beslut om ersättning till befattningshavare i styrelsen. Mötet beslutade att inga arvoden
skall utgå till föreningens befattningshavare. Styrelsen får dock disponera upp till 7000 kr för
kostnadsersättningar.
§ 14. Beslut om antal styrelseledamöter. Beslutades att styrelsen skall bestå av ordförande
samt nio ordinarie ledamöter.
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§ 15. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter. Beslutades att välja de kandidater som
valberedningen föreslagit:
Ordförande Björn Hasselgren

nyval, ett år

Ordinarie ledamöter, med två års mandatperiod, fram till årsmöte 2022:
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Tove Stenbeck
Torbjörn Nilsson
Christian Reimers
Gunilla Lonaeus Källner
Johan Hilding

omval, två år
omval, två år
omval, två år
nyval, två år
nyval, två år

Följande ledamöter valda 2019 kvarstår fram till årsmöte 2021:
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Tony Ruster
Ulla Ericson
Ulric Andersson
Linda Lövgren

fullföljer
fullföljer
fullföljer
fullföljer

§ 16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant. Mötet valde Åke Danielsson och Ulf
Anstenius till revisorer samt Ann Holmgren till revisorssuppleant.
§ 17. Val av valberedning. Mötet beslutade att likt 2019 ge mandat till styrelsen att själv
utföra valberedningsarbetet.
§ 18. Övriga ärenden som styrelsen förelagt årsmötet. Inga ärenden förelåg.
§ 19. Behandling av inkomna förslag hänskjutna till årsmötet. Inga ärenden förelåg.
§ 20. Övriga frågor och information. Björn Hasselgren redovisade det pågående arbetet med
förvaltningsprogrammet. Avgående ordförande Christian Reimers avtackades med blommor
och en gratifikation efter 10 år som ordförande i föreningen.
§ 21. Årsmötet avslutades kl. 18:55
Bromma den 7 oktober 2020
Vid protokollet

Justeras

Johan Hilding
Sekreterare

Christian Reimers
Ordförande

Justeras

Justeras

Eva Rosander
Justeringsman

Paul Tordai
Justeringsman
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