Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll Kungsbacka Trädgårdsvänners Årsmöte
3 mars 2019, Elof Lindälvs gymnasium kl 13.30

1.

Mötets öppnande
Lena Togander, föreningens ordförande, hälsade alla välkomna och förklarade därefter årsmötet
öppnat.

2.

Val av ordförande för årsmötet
Eva Ringdahl valdes till mötets ordförande.

3.

Val av sekreterare för årsmötet
Lisbet Oscarsson valdes till mötets sekreterare.

4.

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Cecilia Johansson och Göran Andersson
valdes till uppgifterna.

5.

Årsmötets behöriga utlysande
Kallelsen har gått ut till föreningens medlemmar med programmet för 2019. Inbjudan har skickats
ut i slutet av januari och årsmöteshandlingarna har lagts ut på hemsidan mer än en vecka före
årsmötet.
Mötet godkände att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

6.

Fastställande av dagordning
Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen.

7.

Fastställande av röstlängd
Varje medlem som passerade in genom entrén till möteslokalen registrerades i medlemsregistret
sammanlagt 111 stycken. Inga närvarande medlemmar uppgav att de inte hade registrerats.
Mötet godkände att registreringarna vid behov används som röstlängd.

8.

Styrelsens redovisning av verksamheten under det gångna året
Årsberättelsen som publicerats på hemsidan med årsmöteshandlingarna innehöll
verksamhetsberättelse för 2018. Lena Togander gav en kort presentation där hon bl.a tog upp
medlemsminskningen och att det bildats två nya aktivagrupper : Trädgårdsprat och
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Skogsträdgårdsodling. Aktivagrupper utgörs av de medlemmar som aktiverar sig extra och utgör
grunden för styrelsens arbete. Idag är det ca. 70 aktiva.
Med detta ansåg mötet att verksamhetsberättelsen för 2018 var föredragen.

9.

Styrelsens redovisning av ekonomi och räkenskaper för det gångna året
Börje Wikner sammanfattade resultat- och balansräkningarna för 2018 samt visade föreningens
ekonomiska utveckling under året.
Föreningensöverskott för 2018 blev 51.587 SEK
Behållningen vid årets slut var 250.858 SEK.
Mötesdeltagarna gavs sedan möjlighet att ställa frågor.
Med detta ansåg mötet att ekonomin för 2018 var föredragen.

10.

Revisorernas berättelse
Årsberättelsen på hemsidan innehöll även revisionsberättelsen.
Revisor Björn Carlsson konstaterade att överskottet överensstämde i stort med det kommunala
bidraget vilket indikerade att den nya styrelsen skulle kunna satsa ytterligare medel på
verksamheten.
Revisorerna hade inget att anmärka på räkenskaperna, och förordade ansvarsfrihet för styrelsen.

11.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Mötet fastställde resultat- och balansräkningarna för 2018.

12.

Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade enhälligt att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2018.

13.

Val av ordförande
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Leif Andersson till ordförande
på ett år för verksamhetsåren 2019.

14.

Val av styrelseledamöter (omval)
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja om:
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Gunilla Jansson på ett år

15.

Val av ledamöter (nyval)
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja:
Julie Matthews på 2 år
Pirkko Turpeinen på 2 år
Ingrid Säfblad-Drake på 2 år

16.

Utav ledamöter utse kassör på ett år.
Årsmötet valde Börje Wikner.

17.

Val av två revisorer och en ersättare för 2019
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsmötet att till revisorer välja:
Björn Carlsson .
Antonia Sanchez Hjortberg
Kristina Lindmark suppleant

18.

Val av tre ledamöter till valberedning för 2019 samt val av sammankallande
Årsmötet valde:
Hans Lidén, sammankallande
Eva Ringdahl
Birgitta Hedberg

19.

Motioner till årsmötet
Inga motioner har inkommit

20.

Presentation av verksamhetsplan och fastställande av budget för 2019
Verksamhetsplan och budget för 2019 har funnits tillgängliga inför årsmötet på hemsidan
tillsammans med övriga årsmöteshandlingar

Lena presenterade något av innehållet bl a:
- Välkomstträff för nya medlemmar
- Arbeta med Fyren: Äpplets dag
- 3-4 Trädgårdsråd
- Distribuera program och medlemsbrev vid behov
- Uppdatera Kalendarium i Norra Halland

- Arbeta enligt marknadsplan för att få nya medlemmar
- Öka samarbetet med närliggande föreningar
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Börje betonade att vår Face-book-sida heter Kungsbacka trädgårdvänner och inte
Trädgårdsvänner i Kungsbacka. Börje redogjorde sedan för budgeten där han poängeterade
att RST tar en större andel än tidigare av medlemsavgiften (2018 fick KTV behålla 90 SEK av 320
medan 2019 endast 70 SEK). Kommunen ger 60.000 SEK i bidrag under förutsättning att våra
arrangemang är öppna för allmänheten.
Överskottet för 2019 beräknas bli ca 20.000SEK.
Årsmötet beslutade att godkänna föreslagen verksamhetsplan och budget för 2019.

21.

Beslut om medlemsavgifter för 2020
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2020 bibehålls på samma nivå som för 2019, nämligen
320 kr för enskild medlem samt 90 kr extra för familjemedlem trots att Riksförbundet höjer sin
avgift med 20 kr 2019. Detta innebär att föreningens inkomst blir sänkt från 90 kr till 70 kr per
medlem. Detta kan motiveras tack vare föreningens goda ekonomi för närvarande.
Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften till 320 kr, oförändrad från 2019.
.

22.

Övriga ärenden som årsmötet enhälligt beslutar ska tas upp.
Frågan om hur KTV bättre kan marknadsföra sina aktiviteter diskuterades.
Många förslag kom upp bl a:
- Att köpa annonsering på Face-book
- En i styrelsen bör vara ansvarig och få behörighet att lägga in aktiviteter i kommunens
evemangskalender
- Instagramkonto bör installeras för att nå yngre medlemmar
- Affischer trycks upp till de företag som lämnad rabatter
Nye ordförande Leif Andersson konstaterade att man inom styrelsen redan har påbörjat
arbetet med marknadsföring och information till medlemmar och allmänheten. En viktig
uppgift för styrelsen.
På frågan om hur många medlemmar vi vill ha svarade Leif ca 800-1000.

23.

Årsmötet avslutas
Mötesordföranden förklarade de formella förhandlingarna avslutade.
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