Protokoll
vid ordinarie föreningsstämma i Vänföreningen för Botaniska trädgården vid Lunds
Universitet, ”Botans vänner”, tisdag 9 april, 2019, 17.30 i Hörsal 128, Stora Algatan 4, Lund.

§ 1 Stämmans öppnande
Föreningens ordförande Ingrid Ledebo hälsade de närvarande välkomna och öppnade
stämman.

§ 2 Upprättande av röstlängd
Det fastslogs att 43 röstberättigade personer fanns närvarande. Se bilaga.

§ 3 Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika
rösträknare
Pär Omling föreslogs till mötesordförande och valdes enhälligt.
Till sekreterare valdes Marianne Fridolf.
Till justeringsmän och rösträknare valdes Inga Persson och Ingrid Blomqvist.

§ 4 Fråga om stämmans behöriga utlysande
Föreningens ordförande berättade att medlemmarna informerats om stämman drygt två
veckor i förväg. Den 22 mars skickades detta via e-post och samma dag postades brev till
dem som ej kunde nås med e-post.

§ 5 Fastställande av dagordning
Dagordningen kunde fastställas enligt utskick.

§ 6 Behandling av styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018
Föreningens ordförande föredrog de viktigaste punkterna i årsredovisningen, vilken i sin
helhet skickats ut till medlemmarna. Årsredovisningen lades till handlingarna. Se
årsredovisning för 2018.

§ 7 Revisorns berättelse för samma tid
Ingrid Ledebo läste upp revisor Torwald Bergwalls revisionsrapport vilken även
rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8 Fråga om resultat- och balansräkningens fastställande samt
disposition av tillgängliga vinstmedel
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen och tillstyrkte att styrelsens förslag till
disposition av årets vinst på 14 270 kr kan godkännas. Vinsten överförs till årets räkenskap
som eget kapital.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2018.

§10 Beslut om årsavgifter för 2020
Styrelsens rekommendation om oförändrade årsavgifter för 2020, dvs 200 kr för enskild
person, 300 kr för familj och 500 kr för organisation antogs av stämman.

§11 Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
Då föreningen inte har någon valberedning hade styrelsen sammanställt ett förslag till ny
styrelse som valdes enligt nedan:
Ingrid Ledebo, ordförande
omval till 2021
Marianne Fridolf, ledamot
omval till 2021
Louise Gripenhov ledamot
omval till 2021
Eva Björklund, ledamot
nyval till 2021
Göran von Rosen, ledamot
vald till 2020
Elfe Olsson, ledamot
vald till 2020
Ingrid Perlhagen, ledamot
vald till 2020
Val av suppleanter:
Anne-Marie Normark
Lars-Erik Steinick

omval till 2020
nyval till 2020

§12 Val av en revisor och en revisorsuppleant
Bengt Söderström, revisor
Eva Holmberg, revisorsuppleant

nyval till 2020
omval till 2020

§13 Val av ledamöter i valberedningen
Botans vänner har ingen valberedning, men kommer behöva en på sikt.

§14 Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman
Inga ärenden har inkommit.

§15 Behandling av inkomna motioner
Inga motioner har inkommit.

§16 Stämmans avslutande
Pär Omling förklarade stämman avslutad.
Lund den 9 april 2019
____________________
Marianne Fridolf, sekreterare
______________________
Pär Omling, ordförande
Justeras:
_________________________
Ingrid Blomqvist

___________________________
Inga Persson

