
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE I LURÖSKÄRGÅRDENS NATUR-OCH KULTURFÖRENING 2014-04-27 

§  1 Årsmötet förklarades öppnat av ordf Henrik Ahlgren  

§  2 Årsmötet beslutade godkänna förslaget till dagordning  

§  3 Till ordförande för årsmötet valdes Henrik Ahlgren. 

§  4 Till sekreterare för årsmötet utsågs Marianne Westerberg. 

§  5 Årsmötet beslutade utse Gunnar Lövdahl och Martin Sandmark till att justera 

årsmötesprotokollet 

§  6 Årsmötet beslutade att mötet blivit behörigt utlyst.  

§  7 Föregående årsmötesprotokoll presenterades och punkterna Övriga frågorupplästes 

av sekr. I föreliggande fall hänsköts vidare diskussioner till årets punkt Övriga frågor. 

§  8 Årets verksamhetsberättelse har publicerats i årets Luröblad och årsredovisningen 

presenterades av föreningens kassör Gunnar Lövdahl.  Årets intäkter ligger på drygt 

34 000 kr och kostnaderna på knappt 25 000 kr. Årets resultat är en vinst på 9 313,58 

kr. 

§ 9   Margareta Almqvist rapporterade att årets räkenskaper genomförts enligt  god 

redovisningssed. 

§ 10 Årsmötet beslutade att fastställa balansräkningen och att årets överskott överföres i 

nästa års räkning. 

§ 11 Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 12 Årsmötet beslutade att inga arvoden / ersättningar skall utgå till styrelseledamöter, 

revisor eller övriga funktionärer. 

§ 13 Till orförande för Luröskärgårdens Natur- och Kulturförening för 2014 valdes Henrik 

Ahlgren, Lurö. Till vice ordföranden valdes Ellinor Rask, Lidköping 

§ 14 Till ordinarie styrelseledamot för perioden 2014-2018 valdes Ellinor Rask, Lidköping. 

Till Suppleant för motsvarande period valdes Pontus Örtendahl, Deje . 

§ 15 Till revisor för föreningen 2014 valdes Margaretha Almqvist, Karlstad och till suppleant 

Lena Ydergren, Kållandsö. 

§ 16 Till valberedning för 2014 valdes Marianne Westerberg, Lurö , Anders Jonsson, 

Kållandsö och Georg Kûnze, Karlstad. 

§ 17 Medlemsavgiften för 2014 fastställdes oförändrad. 

§ 18 Nästa årsmöte förläggs till Lurö 24-26 april 2015 med vidhängande arbetshelg. Kallelse 

utfärdas genom Luröbladet . 

§ 19 Övrida frågor: 



 Förra årsmötets beslut om att genom stadgeändring inrätta funktionen vice ordförande  i 

föreningen stadfästes genom ytterligare ett beslut i enlighet med stadgarna. 

  Hans Kongbäck rapporterade från möte i Karlstad där repr för Luröföreningen, Värmlands 

museum, Konstfrämjandet i Värmland och Säffle kommun m.m. deltog för att diskutera 

behovet av förbättrad information på Klosterruinen. Olika tankar bollades såsom behovet att 

hålla området klippt, rent och snyggt, mininaturrum på den plats där gamla svinhuset står, 

modell eller skelett i fullskala av kyrkbyggnaden mm. Inga beslut togs men dialogen 

fortsätter, förhoppningsvis blir ett nytt möte på Lurö under sommaren i samband med 

utgrävningar. 

 Henrik Ahlgren rapporterade att ansökan om medel till renovering av Bärötorpet kommer att 

utarbetas av honom och Inga-Lena Djärv. Vårens Bärödag blir den 11 maj. 

 Sune rapporterade att upphandling av motorsåg och redskap pågår. Han tittar också efter 

lämplig utombordsmotor till föreningens båt Blåbäret.  

 En förslagslåda har satts upp på Norra Hökön och planeras även för Bärön där besökare 

uppmanas komma med förslag till utveckling och förbättringar. 

 Broschyren Välkommen till Lurö behöver nytryckas inför 2015, alla medlemmar får i uppdrag 

att tänka till kring innehåll och förändringsbehov inför höstens arbetshelg/medlemsmöte 

 Föreningens visionsplan behöver hela tiden utvecklas och hållas vid liv,  

 Mikael Kahlow föreslog att man på udden vid Stenstaka sätter upp information om vad man 

ser; t ex Kinnekulle, Läckö. Andra idéer kom också upp i diskussionen såsom avståndskyltar 

och kanske en kompass på berget.  Inget beslut togs dock. 

 Årsmötet beslutade uppdra åt styrelsen att ordna med ett visakort som kan användas för 

materialinköp så man slipper privata utlägg. 

§ 20       Årsmötet avslutades 

 

Vid protokollet 

 

 

Marianne Westerberg Edgren 

Justeras: 

 

Gunnar Löfdahl   Martin Sandmark 


