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    Protokoll 

 

    2022-02-07 

 

 

Årsmöte Umeå trädgårdssällskap 2022 

- Måndagen den 7 februari 2022, kl. 19.00. Via Teams 
 
 
§1 Årsmötet öppnas av sällskapets ordförande 

Umeå trädgårdssällskaps ordförande Ulrika Söderlund hälsade de närvarande 
medlemmarna välkomna och förklarade därefter årsmötet öppnat.  

§2 Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt 

Årsmötet godkände att kallelsen var utlyst på rätt sätt genom sällskapets hemsida och 
Västerbotten Kuriren. Handlingar har skickat ut till alla anmälda via mejl. 

§3 Fastställande av dagordning, övriga frågor samt upprop av närvarande deltagare 

Dagordningen fastställdes, Tre övriga frågor anmäls; medlemsförmåner, hemsidan och 
utlottning av bukett. Dagordningen fastställdes därefter.  

§4 Val av ordförande respektive sekreterare för mötet 

Till ordförande för årsmötet valdes Pia Friberg och Katarina Häggström till sekreterare 

Årsmötet godtar förslagen enligt ovan.  

§5 Val av justeringsperson, som tillsammans med ordförande ska justera 

mötesprotokollet, samt rösträknare  

Till att, jämte ordförande, justera årsmötets protokoll valdes Inger Lindström. 

§6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse  

Katarina Häggström föredrog verksamhetsberättelsen. Årsmötet beslöt att lägga 
verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna. 

§7 Föredragning av bokslutsrapport 2021 
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Sofia Ingvarsson föredrog bokslutsrapporten, (Resultatrapport 2021, Balansrapport 

2021). Årsmötet beslöt att lägga bokslutsrapporten med godkännande till handlingarna. 

Sofia föredrog även förslag till budget 2022.  

Årsmötet beslöt att lägga budget 2022 med godkännande till handlingarna. 

§8Föredragning av revisionsberättelse 

Sofia Ingvarsson föredrog revisionsberättelsen. Årsmötet beslöt att lägga 
revisionsberättelsen till handlingarna. 

§9Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet. 

§10Behandling av styrelsens förslag 

Styrelsen föreslår justering av stadgeändringar from 2023 enligt bilaga. Förslaget innebär 
ett nytt upplägg och en anpassning utifrån RST:s stadgar.  

Inger Lindström undrar om §5 i stadgarna, och de olika medlemsalternativen har en egen 
röst vid årsmötet. Styrelsen svarar att varje person som är medlem har också en egen 
rösträtt.  

Inger Lindström undrar under §10 val av ordförande vad (i förekommande fall) betyder? 
En medlem svarar att det handlar om de fall där ordförande väljs på två år. Årsmötet 
godkänner den förklaringen.  

Stadgeändring träder i kraft tidigast efter beslut vid två på varandra följande årsmöten, 
dvs from årsmötet 2023.  

Årsmötet beslöt att godkänna förslaget om justerade stadgeändringar enligt bilaga. 

§11Behandling av bordlagda ärenden och frågor som kommit till styrelsen i behörig tid  

Inga bordlagda ärenden och frågor har inkommit till styrelsen. 

§12Behandling av förekommande arvoden  

Styrelsen föreslår oförändrade ersättningar för 2022. 

• Arvoden: 950kr/person för styrelsen 

• 200kr till revisorer 

• 200kr till revisorssuppleant om ej ordinarie revisor är tillgänglig 

• 100kr/ person till valberedningen 
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• 200 kr till sällskapets rådgivare 

Årsmötet beslöt arvoden för 2022 enligt styrelsens förslag. 

§13Fastställande av årsavgift  

Styrelsens förslag till årsavgift för 2023 är oförändrad: 

 

Riksförbundet svenskträdgårds fullmäktige har beslutat om oförändrade avgifter för 
2023. 

Årsavgiften för 2023 fastställdes enligt styrelsens förslag ovan. 

§14Val av ordförande 

Förslag till ordförande: 

Ulrika Söderlund, omval 1år 

Årsmötet beslöt att välja Ulrika Söderlund till ordförande enligt förslag. 

§15Val av styrelseledamot och suppleanter  

Förslag till ordinarie ledamöter:   

Sanna Printz, fyllnadsval 1år 

Elisabeth Svanberg, omval 2år 

Therese Forsberg, omval 2år 

Årsmötet beslöt att välja tre ordinarie ledamöter enligt förslag. 

Förslag till suppleanter ledamöter: 

Ulrika Bergfors, fyllnadsval 1år. 

Catherine Berglund, omval 2år 

Berit Kriström, nyval 2år 

Årsmötet beslöt att välja tre suppleanter enligt förslag. 

Medlemsavgifter 2023

Föreningen Förbundet Totalt

Medlemskap 60 kr 275 kr 335 kr

Familjemedlemskap 20 kr 20 kr 40 kr

Dubbelt medlemskap 60 kr 20 kr 80 kr

Dubbelt familjemedlemskap 20 kr 20 kr 40 kr

Utlandsmedlemskap 60 kr 580 kr 640 kr
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§16Val av revisor och revisorssuppleant 

Barbro Kvist, omval 2år  

Förslag till val av revisorssuppleant: 

Vakant 

Årsmötet beslöt att välja en revisor enligt förslag. 

§17Övriga val 

Förslag till val av valberedning: 

Katarina Häggström nyval, 1 år  

Malin Eriksson, nyval, 1 år 

Valberedningens förslag till ansvarig för sällskapets rådgivning: 

Inger Lindström, omval 1år 

Årsmötet beslöt att välja valberedning och rådgivare enligt förslag. 

§18Övriga frågor  

Inger Lindström lyfter fråga om medlemsförmåner vilket framgår i programmet. Hon 
föreslår att skriva fram i nästa programblad samt hemsida om medlemmars möjlighet till 
gratis rådgivning via föreningens rådgivare och via RST- Riksförbundet svensk trädgård.  

Inger Lindström lyfter fråga om krukväxtmarknaden som vi tidigare anordnat. Hon visar 
på att det finns en gammal skrivning på hemsidan som inte stämmer. Terese Forsberg 
uppdatera hemsidan utifrån önskemål.    

Utlottning av en bukett bland deltagarna vid årsmötet sker. Ulrika Söderlund drar nr 10, 
vilket innebär att Maria Wredin är kvällens vinnare av valfri bukett hos Marias Blommor.  

Avgående ledamöter Katarina Häggström och Malin Eriksson avtackades med 
blomstercheck.  

Årsmötets ordförande Pia Friberg tackades med en blomstercheck. 

§19Årsmötet avslutas 

Föreningens ordförande Ulrika Söderlund tackade för visat intresse och förklarade årsmötet 

för avslutat. 

Umeå trädgårdssällskap presenterade en bildvisning från besök i trädgårdar och andra 

aktiviteter under 2021.  
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Umeå 2022-02-07 

 

Vid protokollet   Ordförande  Justerare 

 

Katarina Häggström   Pia Friberg  Inger Lindström 
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