Protokoll fört vid MARIEFREDS TRÄDGÅRDSFÖRENINGS ÅRSMÖTE
Tisdag 24 augusti 2021 kl.18 i Biohuset (utomhus) Mariefred
Närvarande: 23 medlemmar
§1. Föreningens ordförande Ulla Troeng hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Dagordningen lästes upp och godkändes av mötet.
§3. Mötet godkände utlysandet av detta årsmöte.
§4. Som mötesordförande för kvällen valdes Ulla Troeng. Till mötessekreterare valdes
Margaretha Fahlqvist.
§5. Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Andrea Bansagi och M–L Hagberg.
§6. Verksamhetsberättelsen för tiden 1 januari – 31 december 2020 presenterades av
Margaretha Fahlqvist och godkändes av årsmötet (se bilaga).
§7. Den ekonomiska rapporten presenterades av kassören Christina Dahlskog. Årets resultat
visar ett överskott på 2.749,28 kr. Summan av föreningens tillgångar var vid årets slut
32.915,41 kr. Antalet betalande medlemmar för år 2020 var 95 samt 7 hedersmedlemmar.
Totalt 102 medlemmar i Mariefreds Trädgårdsförening (se bilaga).
§8. Revisionsberättelsen lästes av Christina Dahlskog och godkändes av årsmötet.
§9. Årsmötet beviljades full ansvarsfrihet för det gångna året.
§10. Styrelsens arvode beslutades att höjas från 100 kr till 150 kr per år fr.o.m. 1 jan 2022
och samtidigt betalar föreningen upp till 300 kr för endagsresa som anordnas 1 gång per år
under sommaren. Detta gäller samtliga styrelseledamöter i Mariefreds Trädgårdsförening.
§11. Val av styrelseledamöter under en 2-årsperiod från årsmötet 2021 t.o.m. årsmötet
2023:
Ulla Troeng omval 1 år, vald till ordförande på årsmötet 2021 till årsmötet 2022.
Eivor Johansson kvarstår som ledamot ytterligare ett år till årsmötet 2022.
Maj Källman kvarstår som ledamot ytterligare ett år till årsmötet 2022.
Christina Dahlskog omval som ledamot på två år till årsmötet 2023.
Andrea Bansagi nyval som ledamot på två år till årsmötet 2023.
Eveline Hellström nyval som ledamot på två år till årsmötet 2023.
Åsa Elffors nyval som ledamot på två år till årsmötet 2023.
Ordförande väljs för ett år och styrelseledamöter väljs för två år.
Adjungerad för hemsidan är Ebba Friberg.
§12. Val av revisorer: Anna-Kaisa Tisjö-Hansson och Diana Frickner kvarstår som revisorer
till årsmötet 2022.
§13. Till valberedningen på ett år valdes Anita Ericsson och Lena Crafoord.
§14. Inga inkomna motioner att behandla.
§.15. Årsmötet beslutade att höja årsavgiften från 100 kr per medlem till 150 kr per medlem
fr.o.m. år 2022.
§16. Förslag på aktiviteter under hösten 2021 är oviss. Vi ser framemot kransbindning och
julmarknad på torget till första advent. Många aktiviteter som inte gick att genomföra under
verksamhetsåret 2020 kommer att gå i repris år 2022 och även vår heldagsresa till Ekerö.
§17. Övriga frågor: Lena Crafoord presenterade ett försök att bilda olika ansvarsgrupper, ett
förslag som tidigare lagts fram henne. Det kan röra sig om specialintressen inom trädgård
tex. rosor, grönsaker.
§18. Årsmötets ordförande Ulla Troeng förklarade mötet avslutat och tre ledamöter
avtackades med blommor. (Margaretha Fahlqvist, Jaya Roos och Liselott Hestréus).
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