Årsmöte
Föreningen Orangeriträdgården i
Österbybruk
Söndagen den 11 mars 2018

§1

Årsmötets öppnande
Ordförande Ingegerd Bromark hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Val av ordförande för mötet
Till ordförande valdes Barbro Andersson Öhrn

§3

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare valdes Inger Pihl-Lundin

§4

Val av justerare för mötet
Till justerare valdes Annika Flood och Margareta Engström

§5

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§6

Fråga om kallelse skett till årsmötet i behörig ordning
Mötet förklarades stadgeenligt utlyst dels genom personlig kallelse via brev och mail,
på Hemsidan, Facebook, Annonsnytt samt affischer på offentliga ställen.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017
Mötet godkände verksamhetsberättelsen, se bilaga 1.

§8

Fastställande av resultat-och balansräkning för år 2017
Kerstin Lindgren redogjorde för resultat- och balansräkning, för år 2017 vilken
godkändes, se bilaga 2.

§9

Revisorernas berättelse
Revisor Gun Lyd läste upp revisorernas berättelse, se bilaga 3.

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsår 2016.

§ 11

Val av styrelse och firmatecknare
Ledamot

Ledamot

Birgitta Arvestål
Ingegerd Bromark
Solveig Morell

Ett år kvar
Ett år kvar
Ett år kvar

Inger Pihl-Lundin
Anita Pettersson
Kerstin Lindgren
Leif Roos

Omval två år
Omval två år
Omval två år
Omval ett år

Till firmatecknare utsågs Ingegerd Bromark och Kerstin Lindgren att tillsammans och
var för sig teckna föreningen.

§ 12

Val av revisorer
Revisor ett år Gun Lyd omval ett år
Revisor ett år Maria Lydh omval omval ett år
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§ 13

Val av beredning
Styrelsen får utgöra valberedning

§ 14

Beslut om medlemsavgift
Årsavgift för 2019 100:-

§ 15

Övriga frågor
Inga frågor

§ 16

Årsmötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Mötet avslutades med kaffe, te, tårta och kakor som Birgitta Arvestål hade ordnat.
23 personer inklusive styrelsen deltog i mötet som hölls i Kyrkans hus Österbybruk.

………………………………….

…………………………………..

Barbro Andersson Öhrn
Mötesordförande

Inger Pihl-Lundin
Mötessekreterare

…………………………………..

……………………………………

Annika Flood
Justerare

Margareta Engström
Justerare
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