Protokoll från Eneby Trädgårdsstadsförenings årsmöte torsdagen
den 26 november 2009 kl 19.00 i Spångafolkan
Ett trettiotal personer deltog.
Mötet inleddes med att Nils Ringstedt från Bromma Hembygdsförening visade bilder
och berättade om Enebys forntida historia. Han tackades med vin och blomma för ett
intressant föredrag.

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Gunnar Häger.

Val av ordförande för årsmötet
Gustaf Brunius valdes.

Val av sekreterare för årsmötet
Kristina Gunnarsdotter valdes.

Val av två personer och tillika rösträknare att jämte ordföranden justera
protokollet
Lisa Braaf och Jimmy Andersson valdes.

Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet befanns behörigen utlyst.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Det gångna årets verksamhetsberättelse, infogad i kallelsen, lästes upp. Inga frågor
ställdes.

Fastställande av verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen fastställdes av årsmötet.

Ekonomisk redogörelse
Avgående kassören Gunilla Kinnestrand gick igenom årets ekonomi. Föreningen har
bra ekonomi. Kostnaden för 70-årsfirandet blev mindre än budgeterat. Övriga utgifter
hänför sig framför allt till underhåll av släpvagnen och Valborgsfirandet med tillstånd,
kör etc.

Inga frågor ställdes om ekonomin.

Revisionsberättelse
Årets revisionsberättelse från föreningens revisor Frank Waltersson, upprättad den 26
oktober 2009, lästes upp.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Efter att verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen lagts fram, beviljade årsmötet
ansvarsfrihet för styrelsen.

Val av styrelse
Valberedningen var inte representerad utan styrelsesuppleanten Andreas Gretander
redogjorde för valberedningens arbete.
Följande personer föreslogs till styrelsen: AnnaCarin Carlén (omval 2 år), Anne-Marie
Melander (omval 2 år) och Linda Johansen (nyval 2 år). Dessa valdes. Gunnar Häger
och Kristina Gunnarsdotter kvarstår ytterligare 1 år.

Fråga om arvoden
Styrelsen föreslog oförändrat arvode vilket godkändes av årsmötet. Det innebär 999 kr
per styrelsemedlem, webbansvarig, ev materielförvaltare och släpvagnsansvarig samt
500 kr till revisor och revisorssuppleant.

Val av styrelsesuppleanter
Valberedningens förslag var Gustaf Brunius och Mats Wilhelmsson. Dessa valdes på 1
år.

Val av materielförvaltare
Inget förslag fanns. Frågan om materielförvaltare har varit en stående punkt på alla
styrelsemöten och materielen är i dag fördelad hos styrelsen enligt förteckning på
hemsidan.
Styrelsen har åter kontaktat Björkahemmet som var representerat på mötet. De skulle
nu undersöka möjligheterna till förvaring och utlåning. Årsmötet gav den nya styrelsen
uppdraget att diskutera formerna för detta med Björkahemmet.

Val av valberedning
Årets valberedning har varit Bengt Kaspar. Enligt traditionen är det avgående
styrelsemedlemmar som blir nästa års valberedning, vilket skulle innebära Mikael
Collin, Andreas Gretander och Gunilla Kinnestrand. Gunilla har flyttat från Eneby,
men övriga två var villiga att ställa upp.
Mikael Collin och Andreas Gretander valdes.

Val av revisor och revisorssuppleant
Frank Waltersson föreslogs som revisor och Leif Lagerkvist som revisorssuppleant.
Dessa valdes.

