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§1 Mötets öppnande

Johannes Menzel hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
En tyst minut hölls för att hedra minnet av Sven Brelin och Eva Lööf.

§2 Årsmötet konstaterade att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.

§3 Dagordningen fastställdes. 

§4 Till ordförande för mötet valdes Monica Flodin

§5 Till sekreterare valdes Mats Stattin

§6 Till protokolljusterare valdes Anders Samuelsson och Lennart Lahti

§7 Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes samt lades till 
handlingarna. 

§8 Kassören föredrog den ekonomiska redovisningen, vilken godkändes och 
lades till handlingarna. Monika ska maila ut vissa förtydliganden i den 
ekonomiska redovisningen till årsmötesdeltagarna.

§9 Revisionsberättelsen lästes upp, godkändes och lades till handlingarna. 

§10 Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen, vilka lades till 
handlingarna.

§11 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§12 Årsavgiften för 2017 bestämdes till 50 kr för enskild medlem och 100 kr för 
familj. Styrelsen fick i uppdrag att aktivt arbeta för att avgifterna inbetalas.

§13 Till föreningens ordförande fram till nästa årsmöte valdes Johannes 
Menzel.

§14 Till styrelseledamöter på två år valdes Åke Engström, Anders Samuelsson 
och Karin Lundqvist.

§15 Till styrelsesuppleanter för ett år valdes och Ove Norman och Ulla 
Svensson.



§16 Till revisorer på två år valdes Robert Haxne och Peter Dahlqvist, till 
suppleant på två år valdes Jan Viklund.

§17 Beslutades att styrelsen är valberedning.

§18 Åke Engström valdes som föreningens representant i Landsbygdsrådet 
med Anders Samuelsson som suppleant.

§19 Två ärenden har inkommit till styrelsen för behandling. Styrelsen har 
behandlat den ena så att Fahlens ska berätta om sina odlingar den 17 juni, den 
andra frågar var att ta fram ett gåvobevis för den som vill ge bort ett 
medlemskap i föreningen att överlämna till den som fått medlemskapet. 
Styrelsen får i uppdrag att behandla frågan om nyinflyttade ska få första 
medlemsavgiften gratis. Styrelsen får i uppdrag att utse ansvarig för 
bagarstugan samt eventuellt bildande av sångkör. Styrelsen ska kolla om det 
behöver bildas kommittéer. Gunnar, Barbro och Mats avtackades med 
blommor.
Föreningen har erhållit  LRF:s miljöpris för stoppandet av Ragnsells etablering.

Renate Menzel tackade styrelse och övriga som hjälpt till under året 

§20 Monika Flodin förklarade mötet avslutat.
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