
Dags för årsmöte! 
 
 
Alla medlemmar i Umeå Stads Trädgårdssällskap kallas härmed till ordinarie 
årsmöte. 
Dag: måndag 3 februari 2014 
Tid: kl 19.00 
Plats: Tegs församlingsgård, Jägarv. 16 

 
 
Ur programmet: 


Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

Årsmöteshandlingarna finns på www.umeatradgard.se senast 25 

januari och delas ut på årsmötet. 

Eventuella motioner och förslag skall lämnas, postas eller e-postas 

snarast till styrelsen. Skicka till: UST, c/o Åberg, Axtorpsvägen 15, 

903 37 Umeå, eller e-posta till: info@umeatradgard.se 

Bildvisning från året som gått, då föreningen firat 75 år. Dessutom information om 

hur föreningen syns på Facebook. 

 

Föreningen bjuder på fika med traditionsenlig semla! 

Diabetesalternativ finns. 

Lotterier med utlottning av fina priser. 

Fri entré för medlemmar. Övriga betalar 60 kr. 

 

Välkomna! 

Styrelsen 

  



Dagordning 
 

1. Årsmötet öppnas av sällskapets ordförande 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

3. Fastställande av dagordning 

4. Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet 

5 Val av justeringsperson, som tillsammans med ordföranden ska 

justera mötesprotokollet tillika vara rösträknare 

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och 

bokslutsrapport 

7. Föredragning av revisionsberättelsen 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Fastställande av arvoden, traktamente/reseersättning, arvode till 

valberedningen samt övriga förmåner för förtroendevalda. 

10. Fastställande av årsavgift för 2014 

Styrelsen förslag; 270 kr för huvudmedlem och 20 kr för 

familjemedlem 

11. Fastställande av budget. 

12. Val av ordförande för 1 år 

13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter 

14. Val av revisor och suppleant 

15. Övriga val för 1 år 

-Valberedning 

-Bibliotek, inklusive reserv 

-Kaffekommitté, inklusive reserv 

-Val av representanter till Västerbottens läns trädgårdsförbunds 

årsmöte; ordföranden (eller annan styrelseledamot) och ett 

ombud/påbörjat 200-tal medlemmar 

-Val av PR-ansvarig (reportage/foto) 

-Val av ansvarig för sällskapets rådgivning 

-Val av ansvarig för sällskapets tips- och frågelåda 

16. Medlemmarnas motioner 

17. Övriga frågor 

18. Årsmötet avslutas 

 

 

I samband med årsmötet visar vi bilder från 2013 och informerar om hur 

föreningen syns på Facebook, sen bjuds alla på fika med semlor! 

 


