Protokoll
Fört vid årsmöte med Föreningen Smålands Flora i Fågelfors den 1 augusti 2014.
§1
Mötet öppnades av vice ordföranden Tomas Burén, som hälsade de närvarande medlemmarna
välkomna.
§2
Kallelse till årsmötet har skett genom utskick i vårnumret av Parnassia (2014:1). Deltagarna
ansåg att årsmötet därmed blivit stadgeenligt utlyst.
§3
Dagordningen godkändes.
§4
Till årsmötesordförande valdes Tomas Burén.
§5
Till årsmötessekreterare valdes Åke Widgren.
§6
Till justeringsmän valdes Gunilla Hederås och Jan-Erik Hederås
§7
Årsberättelsen och kassarapporten godkändes. Kassabehållningen uppgår till ca 1,7 Mkr. De största
intäkterna under 2013 var 85 000 kr för floraväkteriet och 22 000 kr i medlemsavgifter. Den största
utgiften under året var 28 000 kr för Parnassia.
§8
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
§9
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2013.
§ 10
Margareta Edqvist hade avböjt omval. Tomas Burén valdes som föreningens ordförande för det
kommande arbetsåret.
§ 11
Jonas Wäglind hade avböjt omval. Som ny ledamot valdes Tommy Nilsson. Även Margareta
Edqvist valdes som ny ordinarie styrelseledamot. Samtliga övriga styrelseledamöter omvaldes.
Styrelsen består, förutom ordföranden Tomas Burén, av följande medlemmar:
Johan Blomby
Per Darell
Margareta Edqvist
Måns Faxén
Henrik Kullberg

Tommy Nilsson
Marion Jannes
Åke Rühling
Nicklas Strömberg
Åke Widgren
269

Tack till Margareta för det mångåriga arbetet som föreningens ordförande, och till Jonas som
styrelseledamot!
§ 12
Ralf Svensson omvaldes som ordinarie revisor, tillsammans med Lennart Persson (ny). Som suppleanter valdes Anine Lagerstedt och Ingemar Freijd (båda omval).
§ 13
Uno Pettersson (sammankallande) och Lennart Persson omvaldes som ledamöter i valberedningen. Krister Ek hade undanbett omval. Valberedningen har därmed en vakant plats.
§ 14
Medlemsavgiften är oförändrad (100 kr för ordinarie medlemskap och 25 kr för familjemedlem).
§ 15
Styrelsen har på uppdrag av årsmötet 2013 tagit fram ett förslag till stadgeändring för utnämnande av
hedersmedlemmar. Tomas läste upp det föreslagna tillägget, som lyder enligt följande. ”Hedersmedlem
utses av årsmötet efter förslag från styrelsen eller från en eller flera medlemmar och tillstyrkan av
styrelsen. Förslag lämnas till styrelsen senast en månad innan årsmötet. Hedersmedlem är befriad från
årsavgift.” Årsmötet beslutade att stadgarna skall ändras efter styrelsens förslag.
§ 16
Övriga anmälda frågor:
Inga frågor hade anmälts i förväg.
§ 17
Övrigt:
Lennart Persson tog upp frågan om årsmötets upplägg med anledning av deltagarantalet är lågt. Skulle
det locka fler deltagare om årsmöte och exkursion hölls samma dag? Även frågan om att förlänga
årsmötesperioden så att årsmötet kan hållas under februari till september diskuterades, vilket i så fall
kräver en stadgeändring.
§ 18
Mötesordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
Fågelfors den 1 augusti 2014.

Åke Widgren
Sekreterare
Justeras:

Gunilla Hederås

Jan-Erik Hederås

