
VÄSTERBOTTENS LÄNS  
TRÄDGÅRDSFÖRBUND 
 
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 
 
Som ombud för ett trädgårdssällskap eller en koloniträdgårdsförening 
kallas du härmed till årsstämma 2007 med Västerbottens läns 
trädgårdsförbund. 
Plats:  Församlingsgården Vännäsby 
Tid: Lördag 31 mars 2007, kl 10.30  
 
Föredragningslista medsändes. Verksamhetsberättelse för 2006 delas ut 
vid ankomsten till stämman. 
Den valberedningskommitté som skall förbereda årsstämmans val består av 
följande: 
Eva Wållberg, Vännäsby (sammankallande) 0935/20622 
Karin Sjöstedt-Löfroth, Lövånger  0913/430 31 
Mariana Mattsson, Blåviksjön  0950/321 02 
 
Om du inte har möjlighet att närvara vid årsstämman, kontakta din 
suppleant. 
Reseersättning betalas av trädgårdssällskapet som Du bör kontakta för 
information om ersättningsnormer och möjligheter till samåkning med andra 
ombud.  
Registrering sker från kl 09.30 av ombud och medföljande. 
 
Registreringsavgift, 100 kr, inkluderar välkomstkaffe samt lunch och 
betalas vid ankomst. 
 
Anmälan av ombud samt medföljande gör ni till vår sekreterare Mats-Åke, 
helst via e-post, mats-ake.lundkvist@adm.umu.se  eller via telefon (kvällstid)  
på 090-719542 och 073-0737465 
Glöm inte att ange om ni önskar specialkost.  
Anmälan senast fredagen 23 mars 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mats-ake.lundkvist@adm.umu.se


 
VÄSTERBOTTENS LÄNS 
TRÄDGÅRDSFÖRBUND 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
vid årsstämma med Västerbottens läns trädgårdsförbund. 
Värd: Vännäs sockens trädgårdssällskap, den 31 mars 2007. 
 
1. Val av ordförande samt sekreterare för dagens förhandlingar 
2. Val av två protokolljusterare/rösträknare 
3. Upprop av ombud 
4. Fråga om årsstämman utlysts på stadgeenligt sätt 
5. Verksamhetsberättelse för det gångna året/Ekonomisk redovisning 
6. Revisionsberättelse 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör 
8. Reseersättning och ersättning/arvode till styrelse, revisorer och 

valberedning 
9.  Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter för två år 
      I tur att avgå: 
       Ordinarie :    IngerLindström, Umeå, ordförande 
            Kjell Marklund, Kåge, vice ordförande 

       Kajsa Eriksson, Lövånger, ledamot 
      Suppleanter:   Päivi Renling, Malå  
                             Ann Widmark, Umeå 
10.  Val av revisor och revisorsuppleant för ett år  
       Nuvarande: Ordinarie:  Åke Holmkvist, Hörnefors  
                Suppleant: Per Hammarström, Umeå 
11.   Beslut om antal ledamöter (3) i valberedningskommittén samt val av 

densamma  
12.  Anslag till länsförbundet från Västerbottens läns landsting 
13   Rapporter från RST  
14   Eventuella motioner eller förslag från styrelsen 
15   Förtjänsttecken/Avtackning 
16   Övriga ärenden 

                    Program 
09.30   Registrering, 100 kr inkl kaffe och mat   
10.00   Kaffe/the och smörgås 
10.30   Årsmötesförhandlingar 
11.30    Lunch  
12.30    Trädgårdsmiljöer till inspiration, Margareta Edberg-Gabrielsson 
13.30    Underhållning med hemligt inslag 
14.00    Kaffe och avslutning 
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