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Årsmöte 2017-04-23 

 

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 Johan Lindh. 

5. Val av två personer att justera årsmötes protokoll 

Årsmötet beslutade utse Kicki och Ellinore Rask 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 

2016 års verksamhetsberättelse har publicerats i årets Luröblad och kassör Gunnar Löfdahl 

presenterar årsredovisningen för 2016. 

Föreningen har omsatt 114 632 kr under föregående år och har ett överskott om ca 20 104kr. 

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

10. Fastställande av balansräkning 

Presenteras av kassör Gunnar Löfdahl. Överskott på ca 20 104kr. Balansräkningen fastställd, 

godkänd och årets överskott överföres i nästa års räkning.  

11. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen lästes upp och vår revisor rapporterade att årets räkenskaper har 

genomförts enligt god redovisningssed. Margareta Almqvist föreslog att styrelsen skall beviljas 

ansvarsfrihet.  

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för den gångna säsongen.  
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13. Beslut om ersättning för styrelseledamöter revisorer och övriga funktionärer 

Inga kostnader föreligger. 

14. Stadgeändringar 

Hans Kongbäck och Anke von Belino har jobbat med att ta fram ny stadgar vilka presenterades 

på mötet. Det är samma stadgar som presenterades på förra årsmötet då de behöver klubbas 

igenom på två påvarandra följande årsmöten för att bli gällande. 

Samtliga närvarande läste igenom de nya stadgarna och fick ge kommentarer. Endast mindre 

justeringar som inte påverkar innebörden mottogs och korrigerades.  

De nya stadgarna godkänns och klubbas utan motsättningar. 

Därmed har stadgarna godkänts på två påvarandra följande årsmöten och är därmed gällande  

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 

Henrik Ahlgren föreslogs och valdes som ordinarie ledamot 

Claes Hassel föreslogs och valdes som suppleang  

18. Val av revisor och revisorssuppleant (för ett år) 

Sittande revisor Margareta Almqvist och suppleant Lena Ydergren omvalda. 

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. 150:- vuxen, 20:- barn tom 15 år. 

21. Fastställande av tid för nästa årsmöte 

20-22 april 2018 beslutas. 

22. Övriga frågor 

 Hasse redogjorde kring ett möte med en kvinna som har relationer till Bärön och 
Värmlandsnäs.  

 

 Hasse undrar varför vi inte arrenderar även huset på Bärön. Sune redogör för att det är 
en avstyckning på gång och efter det kan det vara möjligt. Kanske att vi kan få köpa loss 

fastigheten till en billig peng?  Styrelsen undrar om de är en önskan av medlemmarna att 

jobba vidare med frågan, svaret var ja. 

 

 Gunnar har inte möjlighet att skicka ut Luröbladet längre och ber om hjälp. I första hand 
Susanne men även Thomas och Barbro kommer bistå med hjälp det kommande året.  
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 Barbro hjälper till med att korrekturläsa Luröbladet 
 

 Det är arbetshelg på Bärön 7/5, båten avgår kl 10:00. Kom gärna och hjälp till! Anmälan 
till Henrik. 

 

 Hasse, Sune och Leif jobbar vidare kring förvärv av ny båt. Båtplatsen i Ekenäs kvarstår. 
 

 Henrik har lagt en ansökan om att ta ned träd runt torpet på Bärön. 
 

 Henrik undrar om någon kan ta på sig ansvaret att laga maten nästa arbetshelg. Anton W 
tillfrågas av Ellinor. 

  

 Nästa arbetshelg är 13-15/10. Välkommna! 
 

 Det finns fortsatt möjlighet att bo gratis mot hårt arbete åt föreningen. Prata med Gunnar 
angående boende senast en månad innan samt med Henrik kring vad man ska arbeta 

med. 

 

23. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. 

 

Justerare 

 

 

________________________________________ ________________________________________ 

Kicki Rask   Ellinore Rask 


