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Årsmöte 2016-04-24 

 

1. Mötets öppnade 

Årsmötet förklarades öppnat av ordf Henrik Ahlgren 

2. Godkännande av dagordning 

Årsmötet beslutade godkänna förslaget till dagordningen. 

3. Val av ordförande för mötet 

Till ordförande för årsmötet valdes Henrik Ahlgren. 

4. Val av sekreterare för årsmötet 

Till sekreterare för årsmötet utsågs Jennifer Hobbins. 

5. Val av två personer att justera årsmötes protokoll 

Årsmötet beslutade utse Peter och Monica Lindblom till justerare. 

6. Har mötet blivit behörigt utlyst? 

Årsmötet beslutade att mötet blivit behörigt utlyst. 

7. Anmälan av övriga frågor 

Se punkt 22. 

8. Föregående årsmötesprotokoll presenteras 

Föregående årsmötesprotokoll presenterades och punkterna Övriga frågor upplästes. Vidare 

diskussioner hänsköts till årets punkt Övriga frågor.  

9.Verksamhetsberättelse och årsredovisning för Luröskärgårdens Natur- och 

Kulturförening presenteras 

2015 års verksamhetsberättelse har publicerats i årets Luröblad och kassör Gunnar Löfdahl 

presenterar årsredovisningen för 2015. 

Föreningen har omsatt 131 000 kr under föregående år och har ett överskott om ca 14 300 kr. 

Största utgiftsposten, Reparation och underhåll, har gällt renovering av Bärötorpet.  

Fråga: Har antalet medlemmar förändrats i samband med att medlemsavgiften höjdes? Ofta en 

vuxen per familj som numer inte registrerar sig. Sammantaget har dock antalet medlemmar 

ökat. 

Fråga: Informationsspridning av Lurö NoK och medlemsavgifter, hur sker detta? Hemsida, 

Luröbroschyr, Luröblad, Visitkort etc. 

10. Fastställande av balansräkning 

Presenteras av kassör Gunnar Löfdahl. Överskott på ca 14 300 kr. Balansräkningen fastställd, 

godkänd och årets överskott överföres i nästa års räkning.  
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11. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen lästes upp och vår revisor rapporterade att årets räkenskaper har 

genomförts enligt god redovisningssed. Hon föreslog att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.  

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för den gångna säsongen.  

13. Beslut om ersättning för styrelseledamöter revisorer och övriga funktionärer 

Inga kostnader föreligger. 

14. Stadgeändringar 

Föreningens stadgar är från år 1987 och behöver uppdateras.  

- Hans Kongbäck och Anke von Belino har fått i uppdrag att se över stadgarna, som nu föreslås 

utökas. För att de ska kunna gå igenom behöver de beslutas på två på varandra följande årsmöte. 
Stadgarna föreslås därför beslutas nu vid detta årsmöte och vid årsmötet 2017 för att börja gälla 

2017.  

 

- Föreslagna förändringar i föreningsstadgarna: ändamålet inkluderar nu Millesviks skärgård 

och har tydligare kopplats till floran och faunan i området. Några ord föreslås strykas i den nya 

formuleringen av ändamålet.  

- Medlemsavgiftens senaste inbetalningsdatum diskuteras i samband med rösträtt; Hans 

Kongbäck ser över denna punkt och andra som behöver korrigeras efter diskussioner. Beslut 

fattas om att föreslagen stadgepunkt om rösträtt för medlemmar som erlagt medlemsavgift en 

månad före årsstämman accepteras. 

- Punkt om styrelse: formuleringen behöver förtydligas. 

- Valberedning: bör bestå av tre personer. Beslut fattas. 

- Kallelse till årsmöte föreslås fortsatt ske 14 dagar innan stämman och sju dagar till motioner. 

Beslut fattas. 

- Formulering sista punkten om upplösning av föreningen: bör stå ”…fördelas enligt beslut på 

sista årsmötet”. 

Med dessa justeringar beslutar årsmötet att godkänna de nya stadgarna. 

15. Val av ordförande (för ett år) 

Sittande ordförande Henrik Ahlgren föreslagen och vald. 

16. Val av vice ordförande (för ett år) 

Sittande vice ordförande Ellinor Rask föreslagen och vald. 

17. Val av styrelseledamot och en suppleant (för fem år) och ev. fyllnadsval 

Sittande ledamot Carl Ax föreslås ersättas av Inga-Lena Djärv. 

Sittande suppleant Inga-Lena Djärv föreslås ersättas av Svetlana Lundh.  

18. Val av revisor och revisorssuppleant (för ett år) 
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Sittande revisor och suppleant omvalda. (Margareta Almqvist och Lena Ydergren) 

19. Val av tre ledamöter till valberedning (för ett år) 

Sittande ledamöter Anton Westerberg, Susanne Hobbins och Anders Jonsson omvalda. 

20. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår (2017) 

Årsavgift kvarstår som föregående år. 

21. Fastställande av tid för nästa årsmöte 

21-23 april 2017 beslutas. 

22. Övriga frågor 

 

• Utgrävning på kyrkruin: sker v 33 (21-27 augusti). Föreningsmedlemmar får delta, 

intresseanmälan lämnas till Henrik senast 25 april. Grävmaskinförarkompetens 

önskvärd. 

 

• Föreningen fyller 30 år nästa år. Ska detta uppmärksammas? Festkommitté 

föreslås bestå av Jennifer Hobbins, Tomas Andersson, Lotta Bondfeldt. 

- Föreslagen aktivitet: Lurö-dag för allmänheten med fest på kvällen för 

funktionärerna (Sara Asker) 

 

• Arbetsdag på Bärön 8 maj med tema integration. Anmälan görs till Henrik. 

 

• Bärön: Föreningen har sökt fyra bidrag, varav två ej beviljats (Länsstyrelsen och 

Värmlands museum), ett tredje ger ca 40 000 kr för fortsatt renovering 

(Kulturmiljö i Värmland). Ett fjärde bidrag har ännu ej fått officiellt beslut 

(Christian Storjohans minne). 

 

• Inventering av flora och fauna kommer att ske på Lurö 30 juli. Den 31 juli 

genomförs Fjärils- och humleguidning. Vid intresse skickas anmälan till Jonas 

Mattson, tfn 073-69 31 660. 

 

• Vid styrelsemötet 3 april diskuterade styrelsen stadgar och visioner.  

 

- Styrelsens förslag om föreningens visioner genererade stort engagemang och ett 

brett spektrum av inslag från medlemmarna i form av förslag och synpunkter.  

- Förslag om nationalpark diskuteras då detta skulle kunna missgynna föreningens 

inflytande på arbetet med området. Synpunkt på att visioner på tre olika nivåer 

kan motverka varandra. Synpunkt på att föreslagna visioner snarare kan tolkas 

som målsättningar än visioner. Synpunkt på starka regelverk nationalpark kan 
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inramas av, vilket skulle kunna begränsa aktiviteter på och kring området, i 

synnerhet när det gäller fiskeriverksamhet. Vidare anses en risk finnas om att 

förvaltningen av skärgården kan flyttas till central nivå (såsom i fallet med status 

som nationalpark) och riskerar förlora ett visst mått av lokal anknytning. Att 

”bevara och utveckla” kulturlandskapet föreslås som mer inklusiva formuleringar. 

Diskussion kring vad som är visioner och vad som är målsättningar. Visioner: 

exempelvis en levande skärgård, ett hållbart område och liknande. Målsättningar: 

exempelvis att områdets status upphöjs till nationalpark eller världsarv. Synpunkt 

på att föreningens målsättningar och visioner å ena sidan och syften såsom i 

formulerade i stadgarna å den andra bör överensstämma. 

- Beslut tas om att styrelsen arbetar vidare med att utveckla visionerna och 

presenterar detta vid ett framtida mötestillfälle. 

 

• Angående vandrarhemmet och restaurangen: kontraktet fortlöper i ytterligare två 

år. Gunnar kommer att vara kvar under denna period. Dock kommer Ann-Marie 

Falkensjö inte att fortsätta nästa år. Ansvaret för den fortsatta verksamheten 

diskuteras. Förslag finns på att ansvaret övergår i föreningens. Om annan aktör 

övertar ansvaret kan en punkt komma att skrivas in i kontraktet med kommunen 

om att lokalerna ska kunna stå till förfogande för föreningen två gånger om året. 

 

• Båtar: frågan om en bortre tidsgräns i frågan om föreningen ska införskaffa en båt 

lyfts då detta ännu inte skett. Föreningens arbetsgrupp för båt-frågan, Sune 

Westerberg, Hans Kongbäck och Leif Djärv, arbetar vidare med frågan. 

 

• Föreningens traktor behöver skrotas. 

23. Mötets avslutande 

 

Justerare 

 

 

________________________________________ ________________________________________ 

Monica Lindblom  Peter Lindblom 

 


