Protokoll Seminarieparkens vänner ÅRSMÖTE 5 april 2015
Närvarande: ?
1. Mötets behöriga utlysande
Konstaterades att mötet var behörigt utlyst.
2. Godkännande av dagordningen
Den utskickade dagordningen godkändes, inga motioner hade kommit in till styrelsen.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Mats Jonsson valdes till ordförande och Tina Zethraeus till mötessekreterare
4. Val av justerare
Till justeringsperson utsågs Anna Helena Danell.
5. Verksamhetsberättelse för det gångna året
Verksamhetsberättelse för det gångna året lästes upp och lades till handlingarna (bifogas). Bland
aktiviteterna en ”äppelkväll” med Mathias Ivarsson, en insändare i lokaltidningen, flera möten med
NCC och åtta protokollförda styrelsemöten
6. Styrelsens ekonomiska redovisning och balans räkning för 2015
Styrelsens ekonomiska redovisning och balansräkning för 2015 redovisades. Balansräkningen
visar ett överskott om 15 170 kronor i utgående balans som överförs till 2016.
7. Revisionsberättelse
Revisionsberättelse lästes upp av Ingrid Johansson som vid granskningen funnit räkenskaperna
och verifikationerna i god ordning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året
9. Budgetförslag för 2016 och medlemsavgift
Budgeten för 2016 berördes, med förtydligandet att ingen förändring föreslås vad gäller
medlemsavgiften
10. Val av ordförande för ett år
Till ordförande för ett år omvaldes Mats Jonsson
11. Val av styrelseledamöter för två år
Lars O Eriksson omvaldes till styrelseledamot på två år. Karin Ericsson har ett år kvar på sitt
mandat och Leif Wernberg kvarstår. Ingen efterträdare har hittats efter Tina Zethraeus
12. Val av styrelsesuppleanter
Till suppleanter för ett år omvaldes Jacqueline Altberg, Gunnel Lindh och Inger Sjöberg.
13. Val av revisor för ett år
Till revisor för ett år omvaldes Ingrid Johansson
14. Val av revisorssuppleant
Till revisorssuppleant blev det omval av Christina Björkstén
15. Val av valberedning
Valberedningen omvaldes i sin helhet och består av P-O Sporrong, Bo Östen Svensson och
Marianne Svanström.
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16. Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen för 2016 (bifogas) godkändes, där beskärning av äppelträden och fortsatt
bevakning av parkens intressen i samband med stadsplaneringen utlovades. Ett tillägg: att
styrelsen uppmanas att även satsa på att värva fler medlemmar.

Vid protokollet:
Tina Zethraeus
--
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Ordförande:
Mats Jonsson

Justeras:
Anna Helena Danell

