
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE I LURÖSKÄRGÅRDENS NATUR- OCH 

KULTURFÖRENING  2015-04-26 

 

 

§ 1 Årsstämman öppnades av Henrik Ahlgren. 

 

§ 2 Styrelsens förslag till dagordning godkändes. 

 

§ 3 Till ordförande för årsstämman valdes Henrik Ahlgren. 

 

§ 4 Styrelsen anmälde Marianne Westerberg Edgren till mötets protokollförare. 

 

§ 5 Årsmötet valde Hans Kongbäck och Anke Von Belino till att justera protokollet. 

 

§ 6 Årsmötet beslutade att stämman blivit behörigt kallad. 

 

§ 7 Föregående medlemsmötesprotokoll upplästes och föregående årsmötesprotokoll 

lades till handlingarna. 

 

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse har publicerats i Luröbladet och årsredovisningen 

upplästes av Henrik Ahlgren. Årsmötet beslöt lägga dessa redogörelser till 

handlingarna. 

 

§ 9 Revisionsberättelsen för 2014 års räkenskaper upplästes.  

 

§ 10 Årsmötet beslutade att fastställa balansräkningen för 2014, innebärande ett 

underskott på 2 243 kr överförs i nästa verksamhetsårs räkning. 

 

§ 11 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet. 

 

§ 12 Årsmötet beslutade att ersättningar till styrelseledamöter, revisorer och övriga 

funktionärer i likhet med tidigare år ej skall utgå. 

 

§ 13 Till föreningens ordförande för 2015 valdes Henrik Ahlgren, Lurö.  

 

§ 14 Till styrelseledamot för valperioden 2015-2019 valdes Martin Sandmark och till 

suppleant för samma period valdes Kicki Rask. 

 

§ 15 Till Föreningens revisor 2015 omvaldes Margareta Almqvist, Karlstad samt till 

suppleant Lena Ydergren, Lidköping. 

 

§ 16 Till valberedning 2015 valdes Anders Jonsson, Anton Westerberg och Susanne 

Hobbins 

 

§ 17 Medlemsavgiften för 2015 fastställdes oförändrat till 150 kr för vuxen och 20 kr 

för barn tom 15 år. 

 

§ 18 Nästa årsmöte bestämdes att äga rum 22-24 april 2016, i samband med 

traditionsenlig arbetshelg på Lurö. Dessförinnan hålls höstens arbetshelg på Lurö 16-18 

oktober med avresa från fastlandet 17.00, då även protokollfört medlemsmöte hålls för 

att stämma av utdelade uppdrag. 

 

 

 



§ 19  Övriga frågor: 

 Nya vandrarhemsvärdarna Ann-Marie och Gunnar erbjuder även fortsättningsvis 

föreningens medlemmar logi i vandrarhemmet när man fungerar som drängar. De 

erbjuder även intresserade att mot kost och logi fungera som gästvärd på 

vandrarhemmet en vecka i taget veckovis under sommaren.  

 Göra-lista för sommaren: Rastbord t ex vid Tegelbruket behöver repareras, krävs lite 

regelvirke, tryckimpregnerat. Nytt rastbord till Ek-platsen på Korsön m fl platser, 

styrelsen söker bidrag från Säffle Kommun till detta. Vandringsled på Norra Hökön 

skall göras under sommaren. Flera projekt finns utöver dessa, och Henrik ansvarar för 

sommarens göra-lista. 

 Hans Ohlsson på Värmlands museum undrar om det finns intresse hos medlemmarna att 

gå en studiecirkel om arkeologi och även delta i utgrävningar. Det är lättare att få bidrag 

till utgrävningarna om de kopplas till en utbildning. Stort intresse fanns för detta hos 

medlemmarna. 

 Bärötorpet: Föreningen har fått bidrag för renovering; 25 000 från stiftelsen Aagot och 

Christian Storjohanns Minnesfond och 50 000 kr från stiftelsen Kulturmiljö i Värmland. 

Besked väntas även från länsstyrelsen ang en bidragsansökan för Bärötorpets 

renovering. 

 Ett träd har fallit över Pumphuset och skadat ett 20-tal tegelpannor. Sune och Henrik 

kollar med Örnvalds och Janssons om tillgång på Luröpannor och vem som ska 

reparera. 

 Inga-Lill föreslår att föreningen har ett Swishkonto som kan användas för betalning av 

Lurö-broschyren etc. när kontanter saknas. Detta skulle även kunna användas för 

sponsringsbidrag mm. Inga-Lena och Henrik fick uppdraget att ordna detta. 

 Ett möte mellan tillsynsman, Luröföreningen, Säffle kommun och Länsstyrelsen hölls 

under veckan före årsstämman för att diskutera utveckling mm. Ett beslut som togs var 

att arbeta för en handikappanpassning för framkomlighet mellan brygga och byggnader 

m fl ställen. Djurhållning på Lurö diskuterades också och Sune fick i uppdrag att 

kostnadsberäkna sommarbete med kor på Stenstaka. 

 Båtfrågan: Inköp av båt alt båtmotor ska tillgodose behovet att snabbt transportera 

medlemmarna till Bärön och övriga platser i Lurö/Millesviks skärgårdar, ta ett antal 

passagerare och last, vara lättskött och vara lätt att ta upp ur sjön. Ny motor alt ny båt 

med motor diskuterades, ev behov av bägge. Gruppen har mandat att fortsätta 

upphandlingsarbetet och en större grupp bildas senare för att ansvara för flottans 

underhåll o service 

 Vårens arbetsdag på Bärön diskuterades och ändras till måndagen den 18 maj. 

 

§ 20 Årsstämman avslutades med fika.  

 

Vid protokollet 

   

 

 

Marianne Westerberg Edgren 

 

Justeras: 

 

 

 

Hans Kongbäck  Anke Von Belino 

 

Bilagor: Revisionsberättelse. 


