Protokoll för Norrvikens trädgårdssällskaps årsmöte 3 juli 2013.
Plats: Apelryd
På årsmötet närvarade 42 st medlemmar ur NTS.
Mötet öppnades av Trädgårdssällskapets avgående ordförande Ingrid Björkman.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av mötesordförande – Ingrid Björkman valdes till mötesordförande.
Till protokollförare valdes Joakim Gräbner
Till justeringsmän valdes Marianne Dahlgren och Nina Jönsson.
Årsmötets deltagare var överens om att mötet utlysts enligt stadgarna.
Dagordningen antogs av årsmötet.
Ordföranden redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse – verksamhetsberättelsen
godkändes av årsmötet.
7. Kassör Ulla-Clara Norlin redovisade årsbokslutet vilket gav ett överskott på 900 kr för
föregående år.
8. Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes av årsmötet.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.
10. Föredragande av föreslagen ändring av Trädgårdssällskapets stadgar – Fråga huruvida detta
kräver utlåtande från tillsynsmyndighet kom på tal. (Kammarkollegiet). Årsmötet fattade beslut
om att ändra stadgarna. Ändring av NTS:s stadgar § 1 Ändamål
(Nuvarande lydelse)
Norrvikens Trädgårdssällskap är en ideell förening. Föreningens syfte är att enligt Miljöbalken verka
för att den unika naturmiljön i och omkring Rudolf Abelins ursprungliga egendom skyddas samt att
Norrvikens Trädgårdar lever vidare enligt grundarens intentioner och utvecklas till en
trädgårdsanläggning av hög internationell klass. Trädgårdarna skall hållas öppna för allmänheten.
/.../
(Föreslagen lydelse. Ändringsförslagen understrukna)
Norrvikens Trädgårdssällskap är en ideell förening som företräder allmänhetens intressen.
Föreningens syfte är att verka för att den unika naturmiljön och de kulturhistoriska värdena i och
omkring Rudolf Abelins ursprungliga egendom skyddas enligt Miljöbalken samt att Norrvikens
Trädgårdar lever vidare enligt grundarens intentioner och utvecklas till en trädgårdsanläggning av hög
internationell klass. Trädgårdarna skall hållas öppna för allmänheten. /.../
11.
12.
13.
14.
15.

Inga inkomna motioner att behandla.
Medlemsavgiften för nästkommande år fastställdes till att vara oförändrad.
Styrelsen beslutades omfatta 4 ordinarie ledamöter och 2 revisorer.
Till ny styrelseordförande (1 år) valdes Joakim Gräbner.
Till ledamöter valdes : Ulla-Clara Norlin (1 år), Karin Abelin (2 år), Marie-Thérèse Beiring (2
år), Joakim Gräbner (1 år). Till suppleanter valdes (2 år) Thelma Jacobsson, Margareta Plate.
16. Till revisor valdes Anders Callert (1 år). Suppleant (1 år) Tommy Gustavsson
17. Till valberedningen valdes Kjell Ilerup, Ella Olofsson, Britt Callert samt Thelma Jacobsson (ny
tillkommen)
18. Mötets ordförande avslutade mötet.
Ingrid Björkman och Ella Olofsson avtackades efter mångårig tjänst som ordförande respektive
sekreterare i NTS.
Före sommarbuffén gav ordföranden en kort information angående exploateringsplanerna i och kring
trädgårdarna. Informationen följdes av en livlig diskussion.
Vid protokollet
Joakim Gräbner
Protokollet justerat 2013-07-10
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