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PROTOKOLL 
Fullmäktigemöte 

Riksförbundet Svensk Trädgård 
Clarion Collection Hotel Tapetfabriken, Sickla och Zoom 

10 april 2022 

 

Ordinarie fullmäktigemöte 2022 

Närvarande: se Bilaga 1 

§1 Mötets öppnande 

Tillförordnad ordförande Tomas Lagerström hälsade alla välkomna och förklarade 

mötet öppnat. 

§2 Fastställande av röstlängd 

Deltagarna ropades upp och en närvarolista upprättades (bilaga 1). Röstberättigade 

antal ledamöter var 31 st, samt 7 st styrelsemedlemmar. 12 personer medverkade med 

förslags- och yttranderätt. 

Fullmäktige beslutade att 

fastställa röstlängden 

§3 Godkännande av dagordningen 

Fullmäktige beslutade att  

godkänna dagordningen 

§4 Val av mötesfunktionärer 

Fullmäktige beslutade att 

välja Ola Bixo, S:ta Ragnhilds Trädgårdsförening, till mötesordförande 

välja Maria Gille, Sollentuna Trädgårdsgille, till vice mötesordförande 

välja Sanna Friberg, organisationssekreterare, till mötessekreterare 

§5 Val av protokolljusterare och rösträknare 

Fullmäktige beslutade att 

välja Tuula Ranebäck, Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap, och Erja 

Halonen, Siljansbygdens Trädgårdssällskap, till protokolljusterare tillika 

rösträknare 

§6 Fullmäktigemötets behöriga utlysande 

Fullmäktige beslutade att 

  fastställa fullmäktigemötet utlyst i stadgad ordning 

§7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2021 
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Mötesordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen för 2021 per rubrik. 

Fullmäktige beslutade att 

godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna med följande 

korrigeringar: 

1, Ändra rubriken ”Bidrag till ideella miljöorganisationer” på s. 9 till 

”Erhållna bidrag” 

Förbundets ekonomikonsult Helena Nee från bokföringsbyrån Hägern presenterade 

den ekonomiska redovisningen för 2021. 

§8 Revisionsberättelse 

Internrevisor Tuula Ranebäck presenterade sin revisionsberättelse för 2021. Hon 

uppmanar alla medlemmar att i framtiden kontakta internrevisorn om de har frågor 

eller synpunkter på vad som behöver kontrolleras.  

Fullmäktige beslutade att 

godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna 

§9 Fastställande av resultat- och balansräkning 2021 

Fullmäktige beslutade att 

fastställa resultat- och balansräkningen och balansera fritt eget kapital, 

746 945 kronor, i ny räkning 

§10 Styrelsens arbetsordning 

Mötesordföranden gick igenom förslaget till arbetsordning för styrelsen med tillägg 

på punkt 8. 

Fullmäktige beslutade att 

  godkänna förslag till styrelsens arbetsordning 

§11 Frågan om ansvarsfrihet 

Fullmäktige beslutade att 

  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 

§12 Beslut om reseersättning och arvode 

Gunilla Berglund från valberedningen presenterade valberedningens förslag till 

arvode och reseersättning, oförändrade ersättningar. 

Fullmäktige beslutade att 

godkänna valberedningens förslag 

§13 Val av ordförande 

Gunilla Berglund från valberedningen presenterade valberedningens förslag till nyval 

av ordförande. 

Fullmäktige beslutade att 

välja Karina Brozinic, Malmö, till ordförande på 2 år, i enlighet med 

valberedningens förslag 
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§14 Val av vice ordförande 

Gunilla Berglund från valberedningen presenterade valberedningens förslag att 

styrelsen ska utse vice ordförande inom sig. Therese Forsberg från styrelsen föreslog 

styrelseledamot Catharina Kihlström Lexén som vice ordförande. 

Fullmäktige beslutade att 

välja Catharina Kihlström Lexén till vice ordförande för 1 år 

§15 Val av styrelseledamöter 

Gunilla Berglund från valberedningen presenterade valberedningens förslag till 

styrelseledamöter. 

Erja Halonen ville skicka med till valberedningen att tänka på att få med personer från 

norr om Dalälven. 

Staffan Håkansson önskade att valberedningen skulle få en sida i Hemträdgården för 

att efterfråga förslag på lämpliga personer till styrelsen. 

Gunilla Berglund efterfrågade förslag på personer för att få en jämn fördelning mellan 

män och kvinnor i styrelsen. 

Fullmäktige beslutade att 

i enlighet med valberedningens förslag 

välja Helena Karlén, Lomma, till ledamot på 2 år (nyval) 

välja Gertrud Larsson, Olofström, till ledamot på 2 år (nyval) 

välja Jenny Svensgård, Lidhult, till ledamot på 2 år (nyval) 

välja Åsa Wennström, Uppsala, till ledamot på 1 år (fyllnadsval efter Anton 

Sundin) 

välja André Strömqvist, Falun, till ledamot på 2 år (omval) 

§16 Val av revisorer och ersättare 

Gunilla Berglund från valberedningen presenterade valberedningens förslag till 

verksamhetsrevisor och ersättare. 

Fullmäktige beslutade att 

i enlighet med valberedningens förslag 

välja Tuula Ranebäck, Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap, till 

verksamhetsrevisor på 1 år (omval) 

välja Ann-Christine Svensson, Västerås Trädgårdssällskap, till 

revisorssuppleant på 1 år (omval) 

ge styrelsen i uppdrag att ta fram en arbetsordning för verksamhetsrevisorerna 

till nästa fullmäktigemöte 

§17 Valberedningskommitté, arbetsordning och arbetsplan 

En diskussion om valberedningens arbetssätt fördes. Karina Brozinic framförde att 

valberedningen bör arbeta med en första lista och en reservlista med kandidater. 

Gertrud Larsson framförde att de personer som valberedningen föreslår måste vara 

handplockade eller valda på rekommendation.  

 E
AH

, T
R,

 A
PB

, S
F 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





4 

 

Förslag från Andreas Andersson att utse de avgående styrelseledamöterna Tomas 

Lagerström, Anette Thomasson och Ingrid Åkesson till valberedningskommitté.  

Staffan Håkansson och Inger Arvidsson önskade inte fortsätta i 

valberedningskommittén, Gunilla Berglund ville kvarstå. 

Fullmäktige beslutade att 

godkänna förslag till valberedningens arbetsordning och lägga det till 

handlingarna 

efter omröstning besluta att valberedningskommittén ska bestå av tre personer 

efter omröstning besluta att minst en person ska kvarstå i 

valberedningskommittén 

välja Gunilla Berglund, Tomas Lagerström och Anette Thomasson till 

valberedningskommitté 

välja Tomas Lagerström till sammankallande för valberedningskommittén  

§18 Beslut om stadgeändring, andra beslutet 

På fullmäktige 2021 beslutades om stadgeändring i enlighet med styrelsens förslag: 

3 § 7 REPRESENTATION, om att ta bort punkt 2; Hushållningssällskap 

representeras av gemensamt valda ombud, samt 

§ 8 FULLMÄKTIGE, att ta bort punkt 3; Anslutna hushållningssällskap har rätt 

att gemensamt utse högst en fullmäktigeledamot samt ersättare för dessa. 

Fullmäktige beslutade 

att ändra stadgarna i enlighet med styrelsens förslag 

§19 Behandling av motioner och styrelsens förslag 

Erja Halonen redogjorde för motion 1 om en differentierad medlemsavgift. 

Fullmäktige beslutade att 

avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag 

Erja Halonen redogjorde för motion 2 om att i tidningen Hemträdgården 

uppmärksamma medlem om att skriva motion/er. 

Fullmäktige beslutade att 

 tillstyrka motionen i enlighet med styrelsens förslag 

Erja Halonen redogjorde för motion 3 om att öka den digitala kommunikationen 

mellan RST:s kansli och de lokala styrelserna. 

Fullmäktige beslutade att 

 tillstyrka motionen i enlighet med styrelsens förslag 

Erja Halonen redogjorde för motion 4 om att styrelser med fler kan få ta del av de 

olika föreläsningar som fullmäktigemötets representanter fick ta del av 2021 

Fullmäktige beslutade att 

 avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag 

§20 Behandling av propositioner 
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 Inger Ekrem redogjorde för styrelsens proposition om 2 årig verksamhetsplan. 

Fullmäktige beslutade att 

 tillstyrka motionen i enlighet med styrelsens förslag 

§21 Beslut om verksamhetsplan och budget 2022 

Mötesordföranden gick igenom verksamhetsplanen och budgeten för 2022 per rubrik. 

Fullmäktige beslutade att 

godkänna förslag till verksamhetsplan för 2022  

En lång och intressant diskussion om synen på medlemsvärvning fördes och mötet 

skickade vidare frågan till det fortsatta strategiska arbetet. 

Inger Ekrem redogjorde för ett nytt förslag till budget för 2022 som tar hänsyn till 

beskedet att vi fick bidrag från Naturvårdsverket. 

Fullmäktige beslutade att 

godkänna förslag till budget för 2022 

§22 Beslut om årsavgifter för år 2024 och tid för inbetalning 

  Fullmäktige beslutade att 

godkänna styrelsens förslag till årsavgifter för år 2024, oförändrade avgifter 

gentemot 2023  

  godkänna styrelsens förslag till förfallodatum 31 januari 2024 

§23 Övriga ärenden 

 Inga övriga ärenden 

§24 Nästa års fullmäktigemöte 

Fullmäktige beslutade att 

nästa fullmäktigemöte ska hållas 22-23 april 2023 

§25 Fullmäktigemötets avslutande 

Mötesordförande tackade för ett möte som givit många insikter och avslutade mötet. 

Vi tackade Tomas Lagerström, Anette Thomasson och Ingrid Åkesson för deras 

trogna tjänst i styrelsen.  

 

Mötets ordförande    Sekreterare 

________________________________ ________________________________ 

Ola Bixo     Sanna Friberg 

Justeras     Justeras 

________________________________ ________________________________ 

Tuula Ranebäck    Erja Halonen 
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PROTOKOLL 
Fullmäktigemöte 


Riksförbundet Svensk Trädgård 
Clarion Collection Hotel Tapetfabriken, Sickla och Zoom 


10 april 2022 


 


Ordinarie fullmäktigemöte 2022 


Närvarande: se Bilaga 1 


§1 Mötets öppnande 


Tillförordnad ordförande Tomas Lagerström hälsade alla välkomna och förklarade 


mötet öppnat. 


§2 Fastställande av röstlängd 


Deltagarna ropades upp och en närvarolista upprättades (bilaga 1). Röstberättigade 


antal ledamöter var 31 st, samt 7 st styrelsemedlemmar. 12 personer medverkade med 


förslags- och yttranderätt. 


Fullmäktige beslutade att 


fastställa röstlängden 


§3 Godkännande av dagordningen 


Fullmäktige beslutade att  


godkänna dagordningen 


§4 Val av mötesfunktionärer 


Fullmäktige beslutade att 


välja Ola Bixo, S:ta Ragnhilds Trädgårdsförening, till mötesordförande 


välja Maria Gille, Sollentuna Trädgårdsgille, till vice mötesordförande 


välja Sanna Friberg, organisationssekreterare, till mötessekreterare 


§5 Val av protokolljusterare och rösträknare 


Fullmäktige beslutade att 


välja Tuula Ranebäck, Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap, och Erja 


Halonen, Siljansbygdens Trädgårdssällskap, till protokolljusterare tillika 


rösträknare 


§6 Fullmäktigemötets behöriga utlysande 


Fullmäktige beslutade att 


  fastställa fullmäktigemötet utlyst i stadgad ordning 


§7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2021 
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Mötesordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen för 2021 per rubrik. 


Fullmäktige beslutade att 


godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna med följande 


korrigeringar: 


1, Ändra rubriken ”Bidrag till ideella miljöorganisationer” på s. 9 till 


”Erhållna bidrag” 


Förbundets ekonomikonsult Helena Nee från bokföringsbyrån Hägern presenterade 


den ekonomiska redovisningen för 2021. 


§8 Revisionsberättelse 


Internrevisor Tuula Ranebäck presenterade sin revisionsberättelse för 2021. Hon 


uppmanar alla medlemmar att i framtiden kontakta internrevisorn om de har frågor 


eller synpunkter på vad som behöver kontrolleras.  


Fullmäktige beslutade att 


godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna 


§9 Fastställande av resultat- och balansräkning 2021 


Fullmäktige beslutade att 


fastställa resultat- och balansräkningen och balansera fritt eget kapital, 


746 945 kronor, i ny räkning 


§10 Styrelsens arbetsordning 


Mötesordföranden gick igenom förslaget till arbetsordning för styrelsen med tillägg 


på punkt 8. 


Fullmäktige beslutade att 


  godkänna förslag till styrelsens arbetsordning 


§11 Frågan om ansvarsfrihet 


Fullmäktige beslutade att 


  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 


§12 Beslut om reseersättning och arvode 


Gunilla Berglund från valberedningen presenterade valberedningens förslag till 


arvode och reseersättning, oförändrade ersättningar. 


Fullmäktige beslutade att 


godkänna valberedningens förslag 


§13 Val av ordförande 


Gunilla Berglund från valberedningen presenterade valberedningens förslag till nyval 


av ordförande. 


Fullmäktige beslutade att 


välja Karina Brozinic, Malmö, till ordförande på 2 år, i enlighet med 


valberedningens förslag 
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§14 Val av vice ordförande 


Gunilla Berglund från valberedningen presenterade valberedningens förslag att 


styrelsen ska utse vice ordförande inom sig. Therese Forsberg från styrelsen föreslog 


styrelseledamot Catharina Kihlström Lexén som vice ordförande. 


Fullmäktige beslutade att 


välja Catharina Kihlström Lexén till vice ordförande för 1 år 


§15 Val av styrelseledamöter 


Gunilla Berglund från valberedningen presenterade valberedningens förslag till 


styrelseledamöter. 


Erja Halonen ville skicka med till valberedningen att tänka på att få med personer från 


norr om Dalälven. 


Staffan Håkansson önskade att valberedningen skulle få en sida i Hemträdgården för 


att efterfråga förslag på lämpliga personer till styrelsen. 


Gunilla Berglund efterfrågade förslag på personer för att få en jämn fördelning mellan 


män och kvinnor i styrelsen. 


Fullmäktige beslutade att 


i enlighet med valberedningens förslag 


välja Helena Karlén, Lomma, till ledamot på 2 år (nyval) 


välja Gertrud Larsson, Olofström, till ledamot på 2 år (nyval) 


välja Jenny Svensgård, Lidhult, till ledamot på 2 år (nyval) 


välja Åsa Wennström, Uppsala, till ledamot på 1 år (fyllnadsval efter Anton 


Sundin) 


välja André Strömqvist, Falun, till ledamot på 2 år (omval) 


§16 Val av revisorer och ersättare 


Gunilla Berglund från valberedningen presenterade valberedningens förslag till 


verksamhetsrevisor och ersättare. 


Fullmäktige beslutade att 


i enlighet med valberedningens förslag 


välja Tuula Ranebäck, Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap, till 


verksamhetsrevisor på 1 år (omval) 


välja Ann-Christine Svensson, Västerås Trädgårdssällskap, till 


revisorssuppleant på 1 år (omval) 


ge styrelsen i uppdrag att ta fram en arbetsordning för verksamhetsrevisorerna 


till nästa fullmäktigemöte 


§17 Valberedningskommitté, arbetsordning och arbetsplan 


En diskussion om valberedningens arbetssätt fördes. Karina Brozinic framförde att 


valberedningen bör arbeta med en första lista och en reservlista med kandidater. 


Gertrud Larsson framförde att de personer som valberedningen föreslår måste vara 


handplockade eller valda på rekommendation.  
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Förslag från Andreas Andersson att utse de avgående styrelseledamöterna Tomas 


Lagerström, Anette Thomasson och Ingrid Åkesson till valberedningskommitté.  


Staffan Håkansson och Inger Arvidsson önskade inte fortsätta i 


valberedningskommittén, Gunilla Berglund ville kvarstå. 


Fullmäktige beslutade att 


godkänna förslag till valberedningens arbetsordning och lägga det till 


handlingarna 


efter omröstning besluta att valberedningskommittén ska bestå av tre personer 


efter omröstning besluta att minst en person ska kvarstå i 


valberedningskommittén 


välja Gunilla Berglund, Tomas Lagerström och Anette Thomasson till 


valberedningskommitté 


välja Tomas Lagerström till sammankallande för valberedningskommittén  


§18 Beslut om stadgeändring, andra beslutet 


På fullmäktige 2021 beslutades om stadgeändring i enlighet med styrelsens förslag: 


3 § 7 REPRESENTATION, om att ta bort punkt 2; Hushållningssällskap 


representeras av gemensamt valda ombud, samt 


§ 8 FULLMÄKTIGE, att ta bort punkt 3; Anslutna hushållningssällskap har rätt 


att gemensamt utse högst en fullmäktigeledamot samt ersättare för dessa. 


Fullmäktige beslutade 


att ändra stadgarna i enlighet med styrelsens förslag 


§19 Behandling av motioner och styrelsens förslag 


Erja Halonen redogjorde för motion 1 om en differentierad medlemsavgift. 


Fullmäktige beslutade att 


avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag 


Erja Halonen redogjorde för motion 2 om att i tidningen Hemträdgården 


uppmärksamma medlem om att skriva motion/er. 


Fullmäktige beslutade att 


 tillstyrka motionen i enlighet med styrelsens förslag 


Erja Halonen redogjorde för motion 3 om att öka den digitala kommunikationen 


mellan RST:s kansli och de lokala styrelserna. 


Fullmäktige beslutade att 


 tillstyrka motionen i enlighet med styrelsens förslag 


Erja Halonen redogjorde för motion 4 om att styrelser med fler kan få ta del av de 


olika föreläsningar som fullmäktigemötets representanter fick ta del av 2021 


Fullmäktige beslutade att 


 avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag 


§20 Behandling av propositioner 
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 Inger Ekrem redogjorde för styrelsens proposition om 2 årig verksamhetsplan. 


Fullmäktige beslutade att 


 tillstyrka motionen i enlighet med styrelsens förslag 


§21 Beslut om verksamhetsplan och budget 2022 


Mötesordföranden gick igenom verksamhetsplanen och budgeten för 2022 per rubrik. 


Fullmäktige beslutade att 


godkänna förslag till verksamhetsplan för 2022  


En lång och intressant diskussion om synen på medlemsvärvning fördes och mötet 


skickade vidare frågan till det fortsatta strategiska arbetet. 


Inger Ekrem redogjorde för ett nytt förslag till budget för 2022 som tar hänsyn till 


beskedet att vi fick bidrag från Naturvårdsverket. 


Fullmäktige beslutade att 


godkänna förslag till budget för 2022 


§22 Beslut om årsavgifter för år 2024 och tid för inbetalning 


  Fullmäktige beslutade att 


godkänna styrelsens förslag till årsavgifter för år 2024, oförändrade avgifter 


gentemot 2023  


  godkänna styrelsens förslag till förfallodatum 31 januari 2024 


§23 Övriga ärenden 


 Inga övriga ärenden 


§24 Nästa års fullmäktigemöte 


Fullmäktige beslutade att 


nästa fullmäktigemöte ska hållas 22-23 april 2023 


§25 Fullmäktigemötets avslutande 


Mötesordförande tackade för ett möte som givit många insikter och avslutade mötet. 


Vi tackade Tomas Lagerström, Anette Thomasson och Ingrid Åkesson för deras 


trogna tjänst i styrelsen.  


 


Mötets ordförande    Sekreterare 


________________________________ ________________________________ 


Ola Bixo     Sanna Friberg 


Justeras     Justeras 


________________________________ ________________________________ 


Tuula Ranebäck    Erja Halonen 
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