
Protokoll fört vid Falköpings Trädgårdsförenings årsmöte
den 18 februari 2014
1. Röstlängden godkändes.

2. Till ordförande för årsmötet valdes Kerstin Johansson.

3. Till sekreterare för årsmötet valdes Monica Carlgren.

4. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Lotta Ljung.

5. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. Inbjudan har stått både i programmet och i
tidningen.

6. Verksamhetsberättelsen redogjordes av Monica Carlgren och den ekonomiska
redovisningen av Barbro Holm. Dessa godkändes.

7. Revisorernas berättelse föredrogs av Ove Daag.

8. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

9. Till ordförande omvaldes Kerstin Johansson.

10. Till styrelsen omvaldes för två år Annelie Andersson och Barbro Holm. Yvonne
Klasson nyvaldes för 2 år.

11. Till revisorer omvaldes Birgitta Murath och Ove Daag. Till suppleant omvaldes Annelie
Larsson.

12. Inga övriga val.

13. Till valberedningen omvaldes Jan Andersson och Gudrun Hedström. Lotta Ljung
nyvaldes.

14. Inga inkomna ärenden och motioner.

15. Monica Carlgren redogjorde för verksamhetsplanen för våren och sommaren 2014 och
årsmötet godkände den.

16. Mötet tog beslut om att reseersättningen ska vara oförändrad med 19 kr/milen.

17. Årsmötet tog beslutet om att årsavgiften för 2015 ska höjas till 260kr för medlem och
till 30kr för familjemedlem. För 2014 är den 250 kr respektive 25kr.

18. Lena informerade om föreningens facebook-sida.

Annelie infoitnerade om en ev. bussresa i juni 2015. Det ska vara en dagstur, högst 40
mil lång, för ca 48 personer och med tre trädgårdsbesök. Medlemmar får åka med i
första hand, andra kan stå på kölista. Egen matsäck för hela dagen tas med. En del av
resekostnaden kommer bekostas av den summa pengar föreningen fick när
länsförbundet las ner. Årsmötet var positiv till en sådan resa.



Ev. kommer en ny stor föredragshållare anlitas igen.

Kerstin läste protokollet från Valsamverkan i Skaraborgs möte den 23/1 2014. De hade
tagit beslut om att träffas 2ggr/år. Till ombud för att representera Skaraborg på
Riksförbundets årsmöte den 5-6/4 utsågs Eskil Forslund och Inga-Lill Fägerlind.

Lena informerade om andra föreningars aktiviteter:
18/5 kl. 14-16 ordnar Herrljunga trädgårdsförening en trädgårdsdag.
21/5 Stadsparksvandring i Skövde
6/6 har Mariestads trädgårdsförening växtmarknad.

Vår medlem Fredric Nilsson utför trädbeskärning för 400kr/h. Infortnationslappar fanns
att ta. Även vår medlem Ulla Järkeborn kan anlitas för trädbeskärning.

19. Inga övriga frågor

Mötet avslutades med servering av smörgåstårta (som föreningen bjöd på), lotteriförsäljning
och föredrag. Viola Lugn Olsson från Mästers blommor i Götene visade bilder och höll
föredraget "En trädgård att längta till". Hon skänkte även flera vinster till vårt lotteri.

Vid protokollet:

Monica Carlgren

Justeras:

Lotta Ljung


