
ÅRSMÖTE FÖR – Västerorts Trädgårdssällskap 2020 
Per capsulam 23 maj – 14 juni 2021 

 

Dagordning och årsmötesprotokoll med förslag till beslut  

§ 1 Mötets öppnande 

Mötet öppnas i och med att möteshandlingarna skickats ut den 23 maj. 

 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Förslag till beslut: Ordförande Elisabeth Nyström som tar emot synpunkter  

och sekreterare Eva Lundborg upprättar protokoll. 

 

§ 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet 

Förslag till beslut: Till justeringsmän och rösträknare väljs Pia Magnusson och Johanna Anderfors. 

 

§ 4 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

Kallelse gick ut med vårt program i januari 2021 via brev och e-post samt publicerades då också på 

hemsidan. Information/kallelse till årsmötet per capsulam mejlades och skickades ut söndagen den 

23 maj 2021 tillsammans med alla årsmöteshandlingar. 

Förslag till beslut: Årsmötet anses har blivit behörigen utlyst. 

 

§ 5 Kan medlemmarna godkänna det avsteg vi har gjort från stadgarna då vi håller vårt årsmöte 

senare än mars månad och per capsulam? 

Förslag till beslut: Ja medlemmarna godkänner detta p.g.a. Covid-restriktionerna. 

 

§ 6 Fastställande av dagordningen 

Förslag till beslut: Dagordningen fastställs utan justeringar. 

 

§ 7 Fastställande av röstlängd. 

Förslag till beslut: Samtliga betalande medlemmar har möjlighet att yttra sig då de har fått 

underlaget till årsmötet via mejl eller brev om vi inte har deras mejladress. 

 

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen finns på hemsidan. 

Förslag till beslut: Verksamhetsberättelsen för 2020 läggs till handlingarna. 

 

§ 9 Resultat- och balansräkning för 2020 

Resultat- och Balansräkningen finns på hemsidan. 

Förslag till beslut: Resultat- och balansräkningen för 2020 läggs till handlingarna 

 

§ 10 Revisorernas revisorsberättelse 

Revisorsberättelsen läggs ut på hemsidan den 26 maj. 

Förslag till beslut: Revisorsberättelsen för 2020 läggs till handlingarna. 



§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Förslag till beslut: Resultat- och balansräkning för 2020 fastställs och verksamhetsårets resultat 

balanseras i ny räkning. 

 

§ 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Förslag till beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

 

§ 13 Inkomna motioner? 

Förslag till beslut: Inga motioner har inkommit. 

 

§ 14 Fastställande av budget för 2021 

Budgeten för 2021 finns på vår hemsida. 

Förslag till beslut: Budgeten godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 15 Beslut om årsavgift 2022. 

Årsavgiften 2022 kommer att vara oförändrad. 

Förslag till beslut: Årsavgiften godkänns och läggs till handlingarna. 

 

§ 16 Val av styrelseledamöter 

Valberedningens förslag finns på hemsidan. Inga personförändringar under 2021 utom att Nina 

Jalkegård avgår och platsen blir vakant under 2021. 

Förslag till beslut: Valberedningens förslag godkänns. 

 

§ 17 Val av två ordinarie revisorer 

Valberedningens förslag är att de vi har kvarstår. Finns också på hemsidan. 

Förslag till beslut: Valberedningens förslag godkänns. 

 

§ 18 Utseende av valberedning 

Styrelsens förslag är att valberedningens medlemmar omväljs. Finns också på hemsidan. 

Förslag till beslut: Styrelsens förslag till valberedning godkänns. 

 

§ 19 Övriga frågor som skriftligen lämnats till styrelsen 

För att lämna övriga frågor vänligen mejla info@vasterortstradgard.se 

§ 20 Avtackning 

Styrelsen vill tacka ALLA som varit delaktiga i 2020 års verksamhet och medlemmar som hållit ut 

trots uttunnat program. Vi hoppas på att kunna tacka på riktigt på nästa årsmöte 2022! 

 

§ 21 Mötets avslutande 

Mötet anses avslutat den 14 juni 18.00. 

Protokollet kommer att läggas till övriga årsmöteshandlingar på vår hemsida när det är klart. 
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