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Protokoll
Fört vid årsmöte med Föreningen Smålands Flora i Mossebo, Pelarne, den 3 augusti 2019.
§1
Mötet öppnades av ordföranden Tomas Burén, som hälsade de närvarande medlemmarna
välkomna.
§2
Kallelse till årsmötet har skett genom utskick i vårnumret av Parnassia (2019:1).
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 justerare valdes Ingela och Tommy Carlström.
§7
Årsberättelsen och kassarapporten lästes upp. Kassabehållningen uppgick vid årsskiftet
till 2 049 408,67 kr. Uno informerade om att Skatteverket 2018-11-30 beslutat att föreningen ska betala
0 kr i skatt. Föreningens konton, som idag inte ger någon ränta, diskuterades. Styrelsen kommer
att ta upp frågan om att binda en del medel för att kunna få åtminstone lite ränta, vid nästa möte.
§8
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
§9
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2018.
§ 10
Tomas Burén omvaldes som föreningens ordförande för det kommande arbetsåret.
§ 11
Tomas Fasth hade avböjt omval. Som ny ledamot valdes Eric Lundén, Kalmar. Samtliga övriga
styrelseledamöter omvaldes. Två styrelseposter är sedan tidigare vakanta. Styrelsen består, förutom
ordföranden Tomas Burén, av följande:
Per Darell
Eric Lundén
Åke Rühling

Margareta Edqvist
Tommy Nilsson
Åke Widgren

Mats Halling
Uno Pettersson
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§ 12
Ralf Svensson och Lennart Persson omvaldes som ordinarie revisorer. Anine Lagerstedt
och Mats Runesson omvaldes som suppleanter.
§ 13
Lennart Persson och Conny Askenmo omvaldes som ledamöter i valberedningen. Valberedningen
har sedan länge en vakant plats.
§ 14
Medlemsavgiften är oförändrad (100 kr för ordinarie medlemskap och 25 kr för familjemedlem).
§ 15
Övriga frågor.
1. Ett önskemål framfördes om floraväktarutbildning.
2. Floraväkteriet i Kronobergs län diskuterades.
3. Problemet med rapporter om hotklassade arter i Artportalen som hamnar utanför floraväkteriet diskuterades.
§ 16
Mötesordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Mossebo den 3 augusti 2019.

Åke Widgren
Sekreterare

Justeras:

Ingela Carlström

Tommy Carlström

