Protokoll fört vid Vintervikens trädgård, ideell
förenings, årsmöte söndagen den 1 mars kl 15.00
vid Lövholmsvägen 23.

Närvarande: Enligt närvarolista.
Bil. 1
§ 1.
Stämman öppnades av föreningens ordförande Christer Pettersson.
§ 2.
Närvarolista och röstlängd fastställdes.
§ 3.
Till mötesordförande utsågs Helena Westerling och som sekreterare Gunda Gripenberg.
§ 4.
Cia Olsson och Ros-Marie Rauch valdes till justerare att jämte ordföranden justera
mötesprotokollet och att tillika vara rösträknare.
§ 5.
Konstaterades att stämman var behörigen utlyst.
§ 6.
Föredragningslistan fastställdes.
§ 7.
Christer Petterssons redogörelse för föreningens verksamhet och den ekonomiska
redovisningen under det gångna året godkändes.
Bil. 2
§ 8.
En av föreningens interna revisorer, Veera Jokirinne, uppläste den auktoriserade
revisorns rapport för verksamhetsåret. Tyvärr fanns rapporten tillgänglig endast via
mobil. Rapporten innehöll en del värdefulla anvisningar för bättre redovisningsrutiner
och tydligare uppföljning.
De interna revisorerna föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Bil. 3.
§ 9.
Efter en längre diskussion godkändes verksamhetsberättelsen, bokslutet fastställdes,
likaså resultat- och balansräkning.
§ l0.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11.
Verksamhetsplan och budget för kommande år fastställdes.
Bil. 4.
§ 12.
Till ordförande för år 2015 utsågs Christer Pettersson.
Till styrelseledamöter utsågs enligt valberedningens förslag:
Björn Larsson
Nyval två år
Gunilla Borg
Nyval två år
Karolina Dahl
Nyval två år
Ingegerd Morvik
Omval ett år
Anders Nylander
Vald t o m 2015.
Suppleanter:
Linda Magnusson
Nyval ett år
Anna Termine
Nyval ett år
August Håkansson
Nyval ett år.
Valberedningen fick ett extra tack för att man jobbat fram PM och underlag för nya
styrelseledamöter.
§ 13.
Till revisorer valdes::
Ingrid Samuelsson, omval ett år
Veera Jokirinne, omval ett år.
Personliga suppleanter:
Margret Nilsson, omval ett år
Gunda Gripenberg, omval ett år.
§ 14.
Till valberedning utsågs:
Anna-Lis Molin, sammankallande
Carina Johansson
Päivikki Jokirinne
§ 15.
Beslöts att medlemsavgiften förblir oförändrad:
250 kr för enskild och familj
150 kr för stud./pensionär
500 kr för företag.
§ 16.
Inga förslag hade inkommit från styrelse eller revisorer.
§ 17.
Förslag från medlem om odlingslådor för familjer hänsköts till styrelsen för
handläggning.
Bil. 5

§ 18.
Inga övriga ärenden fanns att avhandla.
§ 19.
Ordföranden avslutade stämman, önskade lycka till för år 2015 och tackade för
förtroendet. Stämman i sin tur svarade med varma applåder för väl utfört värv.

Stockholm den 1 mars 2015

Helena Westerling
ordförande

Gunda Gripenberg
sekreterare

Justeras:

Cia Olsson

Ros-Marie Rauch

