
Protokoll fört vid Falköpings Trädgårdsförenings årsmöte
den 21 februari 2017
1 Röstlängden godkändes.

2. Till ordförande för årsmötet valdes Lena Gustavsson.

3. Till sekreterare för årsmötet valdes Monica Carlgren.

4. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Anneli Karlsson.

5. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. Inbjudan har stått både i programmet, på vår
face book-sida och i tidningen.

6. Verksamhetsberättelsen redogjordes av Monica Carlgren och den ekonomiska
redovisningen av Marie Törngvist. Dessa godkändes.

7. Revisorernas berättelse lästes upp av suppleant Barbro Holm.

8. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

9. Till ordförande omvaldes Lena Gustavsson.

10. Till styrelsen omvaldes för två år Monica Carlgren, Tarja Pajala och Marie Törngvist.

11. Till revisorer omvaldes Annelie Larsson och Birgitta Lindh och till suppleant omvaldes
Barbro Holm.

12. Inga övriga val.

13. Till valberedningen nyvaldes Annika Olausson, Kristina Stenström Lindström och
Maria Wetterström Stålarin.

14. Inga inkomna ärenden och motioner.

15. Monica Carlgren redogjorde för verksamhetsplanen för våren och sommaren 2017 och
årsmötet godkände den.

16. Mötet tog beslut om att reseersättningen ska vara oförändrad med 20 kr/mil.

17. Årsmötet tog beslut om att årsavgiften för 2018 ska vara densamma som för 2017, 260
kr för medlem och 30 kr för familjemedlem.

18. Information:
Information om trädgårdsringar och förfrågan om fler vill delta. De två ringar som är
igång fortsätter med samma deltagare. Inga andra anmälde sig under kvällen.

Förfrågan om det finns någon som vill hjälpa till med diverse saker i föreningen, 9
anmälde sitt intresse.

Förfrågan om aktiviteter som kan vara med i vårt program. Flera förslag kom in.



Förfrågan om jubileumsutställningar. Tips på var de kan hållas och om någon vill ordna
en utställning. Inga förslag eller anmälda.

Information om en fototävling med temat "Trädgårdsglädje" kommer hållas i
föreningen. Vinnarna får sina bilder med i en almanacka. Två digitala bilder/månad får
lämnas in. Mer information kommer.

Inbjudan från Vara trädgårdsförening till en ympningskurs med Henrik Bodin den 1/4.

Information om att föredraget om mördarsniglar är flyttat till Hörsalen på Lärcenter,
samt att det inte kommer säljas några lotter och att andra lokalföreningar har bjudits in.
De får betala 20 kr/person.

Information om värvningsmaterial och möjlighet att få extra program att dela ut, samt
möjlighet att få affischer om Farbror Grön att dela ut eller sätta upp.

Infotination om Falköpings 1000 trädgårdar ev. i juli eller augusti 2017 och förfrågan
om någon var intresserad att visa upp sin trädgård. En anmälde sig.

Information om liekurs med Mats Rosengren i augusti. 6 personer anmälde sitt intresse.

Mötesplats trädgård kommer hållas den 4/6, 2/7 och den 6/8 mellan klockan 10-17.

Inbjudan från Per Johannesson, Kullagården. De kommer ha utställning och öppet den
14-17/4.

19. Övriga frågor

Närvarolotteriet vanns av Birgit Stark, som fick två presentkort å 100 kr. Specialpriset
"Den flitigaste medlemmen" gick till Lise-Britt Lindberg, som fick en äppelaffisch.

Efter årsmötesförhandlingarna bjöd föreningen på smörgåstårta och sedan höll Ludvig
Johansson föredrag om "Zonknäckning" Under kvällen fick deltagarna en fröpåse som
välkomstpresent och det var lotteriförsäljning. Lotta Ljung och Gudrun Hedström från
valberedningen avtackades från sina uppdrag med blombuketter. Annelie Andersson från
valberedningen deltog inte och kommer avtackas vid ett senare tillfälle.

Vid protokollet:

Monica Carlgren

Justeras:

Annelie Karlsson


