
                         
 
 
 
 
Protokoll fört vid extra årsmöte i Maria församlingssal den 7 mars 2018 klockan 20.30 
 
Röstlängd, se separat dokument. 
 
 
 
1. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande, Lotta Friberg, öppnade mötet och hälsade välkommen.  
 
2. Val av ordförande för årsmötet 

Beslut: Christel Kvant valdes till ordförande för mötet. 
 

3.               Val av sekreterare                                                                            
Beslut: Maria Winberg Nordström valdes till sekreterare att föra protokoll från 
mötet. 
 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare 
Beslut: Yvonne Nilsson och Karin Wingren valdes att jämte mötets ordförande 
justera båda protokollen och tillika att vara rösträknare. 
 

5.             Godkännande av kallelse och dagordning 
Kallelsen har varit utsänd inom stadgeenlig tid. Information om att extra årsmöte  
skulle hållas utifall att ordinarie årsmöte biföll styrelsens förslag, fanns med i 
programmet som skickades till samtliga medlemmar i december. Inför det extra 
årsmötet har samtliga medlemmar i brev hem fått dagordning och information om 
att årsmötet skulle börja klockan 20.30  Information har skickats till medlemmar 
som har lämnat sin e-adress till föreningen. Kallelse och dagordning finns på 
hemsidan. Kallelse och dagordning se bilaga. 
Beslut: Kallelse och dagordning godkändes.  

 
6.             Förslag som styrelsen hänskjutit till årsmötet 

Föreningens ordförande föredrog förslaget, vilket årsmötet den 14 februari bifallit. 
Förslaget innebär bland annat att de två föreningarna kommer att hålla separata 
årsmöten och att det goda samarbetet ska fortsätta.  På årsmötet den 14 februari gav 
mötet styrelsen uppdrag att träffa styrelsen för Rhododendronsektionen. 
Föreningens ordförande redogjorde även för mötet med representanter från de 
båda föreningar, vilket hölls den 27 februari.  
Beslut: att fastställa förslag till reviderade stadgar. 



 
7.                Val 
                   Beslut: 

a. av två revisorer för en tid av 1 år:  
Bo Ekström. (nyval) 
Avseende den andra revisorsfunktionen uppdrogs åt styrelsen att utse ytterligare 
en revisor. Om det inte finns någon medlem som åtar sig uppdraget får styrelsen 
köpa funktionen. 
b. revisorsuppleant för en tid av 1 år. På årsmötet valdes en revisorssuppleant. 
Enligt stadgarna krävs en suppleant och därför utgår punkten. 
c. valberedningen, två ledamöter:  
Eva Ericsson (nyval) och Lena Malmberg (nyval). 

                  d. valberedningen, suppleant för en tid av 1 år.  
                  På årsmötet valdes en suppleant till valberedningen. Enligt stadgarna krävs en     
                  suppleant och därför utgår punkten. 
 
8.               Eventuellt andra förekommande val 
                   Inga andra val förekom. 
 
9.                Årsmötet avslutades 

Mötets ordförande tackade för förtroendet och avslutade årsmötet.  
         
 
 
 
 
 
Christel Kvant                                                Maria Winberg Nordström      
mötesordförande                                         mötessekreterare 
 
 

 
 
 
                                                                                          

Yvonne Nilsson         Karin Wingren 
justerare                                                             justerare 
 
 
 
 
 



Bilaga kallelse 

 
 
 

Kallelse och dagordning vid extra årsmöte med Helsingborgs Trädgårdsförening 
Maria församlingssal 7 mars 2018 klockan 20.30 

 
 
Årsmötet i Helsingborgs Trädgårdsförening, den 14 februari, antog förslag till reviderade 
stadgar. För att revidering ska träda i kraft krävs enligt föreningens stadgar att beslutet 
bekräftas på extra årsmöte. Den stadgerevideringen som årsmötet biföll och som extra 
årsmötet ånyo har att ta ställning till finns som bilagt detta brev. Hela underlaget fanns med 
i utskicket av program i december. 
 
I det före jul utskickade programmet fanns information om att extra årsmöte skulle hållas i 
händelse av att årsmötet biföll förslaget om revidering av stadgar.  
 
Härmed kallas medlemmar i Helsingborgs Trädgårdsförening till extra årsmöte den 7 mars, 
klockan 20.30. Föredraget börjar 19.00 och vi avslutar med det extra årsmötet. 
 
 
Dagordning för extra årsmöte i Helsingborgs Trädgårdsförening 
1. Mötets öppnande. 
2. Val av ordförande för mötet. 
3. Val av sekreterare för mötet. 
4. Val av två justerare tillika rösträknare. 
5. Fråga om godkännande av kallelse och dagordning. 
6. Förslag om revidering av stadgar för Helsingborgs Trädgårdsförening.  
Att §§ 3, 7, 12 och 15 i stadgar för Helsingborgs Trädgårdsförening revideras i enlighet med 
uppskrivet förslag. Förslaget till reviderade stadgar se bilaga. 
7. Val: 
a. Val av två revisorer. 
b. Val av en revisorssuppleant. 
c. Val av valberedning. 
d. Val av suppleant i valberedningen. 
8. Eventuellt andra förekommande val. 
9. Årsmötets avslutande 
 
Välkommen. 
 
Lotta Friberg 



ordförande 
 
Bilaga  
 
Förslag till reviderade stadgar för Helsingborgs Trädgårdsförening 
 
Stadgarna för Helsingborgs Trädgårdsförening behöver revideras i följande delar: 
 
§3 Föreningens verksamhet   
Nuvarande lydelse: 
att om specialintresse föreligger, stödja eventuell sektionsbildning.  
 
Förslag på ny lydelse:    
att om specialintresse föreligger, stödja detta genom att det är möjligt för intresserade 
medlemmar att bilda intressegrupper.  
att ha nära samarbete med Rhododendronsektionen. 
 
§7 styrelse 
Nuvarande lydelse: 
En av varje eventuell sektionsstyrelse utsedd person skall vara adjungerad med 
yttrandefrihet men utan rösträtt. 
 
Förslag 
att stycket utgår 
 
§ 12 Kassörens uppgifter  
Nuvarande lydelse:  
att inkassera föreningens och eventuella sektioners medlemsavgifter 
att överföra eventuella sektioners avgifter på deras postgirokonton samt överlämna 
förteckningar över betalda medlemsavgifter. 
 
Förslag på ny lydelse: 
att inkassera föreningens medlemsavgifter. 
 
 
§ 15  Årsmöte  
Nuvarande dagordning: 
5. Sektionernas årsmötesförhandlingar. 
 
Förslag på ny dagordning: 
Punkten på årsmötet utgår.  
 
 
Föreningens stadgar i sin helhet finns att läsa på föreningens hemsida www.hbgtradgard.se 
 
 

http://www.hbgtradgard.se/
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