
Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Nydala klosterträdgård 

 

Tid: Måndagen den 2 mars 2015 

Plats: Café Nydala 

 

§1 Ordförande Kerstin Hägerström hälsade välkommen och förklarade mötet 
öppnat. 22 medlemmar var närvarande. (bil.1) 

 
§2 Dagordningen godkändes. 
 
§3 Mötet hade blivit behörigt utlyst. 
 
§4 Kerstin Hägerström valdes till ordförande för mötet och Ingrid Lindberg valdes 

till sekreterare. 
 
§5 Ann-Louise Myrén och Ann-Marie Lindman valdes till justerare. 
 
§6 Verksamhetsberättelsen lästes upp. (bil. 2) 
 
§7 Kassören föredrog den ekonomiska rapporten.(bil. 3) 
 
§8 Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. 
 
§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014. 
 
§10 Val av styrelse 
 
 Ordförande  Kerstin Hägerström Omval 2015 
 Vice ordförande Helena Johansson Omval 2015-2016 
 Kassör  Margareta Lindberg  2014-2015 
 Sekreterare  Ingrid Lindberg Omval 2015-2016 
 Ledamot  Hanne Romanus  2014-2015 
 Ledamot  Inger Hoppe  Omval 2015-2016 
 Ledamot  Christina Lindberg  2014-2015 
 
 Suppleant  Sven Andersson  2014-2015 
 Suppleant  Berit Lundberg Nyval 2015-2016 
 
§11 Val av revisorer på 1 år 
  
 Ann-Marie Lindman och Arne Stenvall 
 



§12 Val av ledamöter till valberedning på 1 år 
 
 Peter Feurst, sammankallande 
 Maria Karlson 
 Göran Karlsson, Gåeryd 
 
§13 Medlemsavgiften för 2015 fastställdes till 100 kr. 
 
 Medlemsförmåner: 

• 10 % rabatt på inköp i Fagerhults plantskola 
• Kaffe och våffla på Café Timjan 
• Café Nydala bjuder på dryck och kaffe vid köp av lunch kl.12-15 (ej 

helger) 
 
§14 Information från ordföranden 
    

• Under skoldagarna i maj månad besöker elever från åk 4 kloster-
trädgården. 

• Humlestörar har fallit ner på staketet som delvis raserats. En reparation 
är nödvändig. 

• De nedfallna humlestörarna ersätts med nya. 
• Ingvald Pettersson ska placera en bikupa i trädgården. 
• Föreningen deltar i Destination Smålands aktivitet ”Vandringens dag”  

den 10 maj. 
• Det blir en medlemsresa till Kinnekulletrakten fredagen den 22 maj. 

Mer information kommer senare. 
 

§15 Övriga frågor 
 

Agneta Renshult påpekade att det är många som berömmer vår 
klosterträdgård i samband med guidningar i klosterområdet. 

 
§16 Årsmötet avslutades. 
 
 
 
 
__________________________________         _____________________________________ 
Kerstin Hägerström, ordförande                           Ingrid Lindberg, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
_________________________________          ______________________________________ 
Ann-Louise Myrén, justerare                                 Ann-Marie Lindman, justerare 


