Furusunds kulturförening
Protokoll från årsmöte lördagen den 13 maj 2017 kl 15.00 byalagsstugan på
Förängen.
Närvarande: 23 medlemmar
1. Till ordförande för årsmötet valdes Hans Ekelund.
2. Till sekreterare för årsmötet valdes Anna Almqvist.
3. Mötet fann att årsmötet var utlyst i stadgeenlig ordning.
4. Dagordningen godkändes.
5. Till justerare valdes Cecilia Lindberg Aste.
6. Verksamhetsberättelsen för 2016 godkändes.
7. Balans- och resultaträkningen godkändes. Årets resultat uppgår till 971 kr som
balanseras i ny räkning. Det egna kapitalet uppgår därefter till 39.110 kr.
8. Revisionsberättelse presenterades av revisor Vivianne Gunnarsson.
9. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
10. Presentation av budgeten 2017. Se bilaga. Kassör Jens Lindberg och ordförande Karin
Heissenberger förtydligade att posten bidrag är något oviss. Något bidrag vet man att
föreningen får, annat är sökt men inte ännu beviljat. Posten på 6000 kronor för
paviljongen är inte riktade till något särskilt utan tänkta för oväntade utgifter eller
behov som uppkommer.
11. Fastställande av reviderade stadgar. Ändringarna föranleds av föreningens behov av ett
organisationsnummer. Det är först när ändringarna godkänts som föreningen kan
ansöka om detta. En komplettering är att val av revisor ska vara tidsbestämd.
Ändringar av stadgar ska godkännas på två årsmöten i följd. De godkändes 2016.
Stadgeändringarna godkändes.
12. Valberedningen Viveca Ekelund och Bengt Rinaldo presenterade förslag på två
ordinarie styrelseladamöter som omvaldes på två år: Margareta Feldin och Karin
Heissenberger samt som suppleant Birgitta Nilsson.
13. Vivianne Gunnarsson omvaldes till revisor.
14. Beslut om att årsavgiften storlek ska vara oförändrad. Nuvarande avgift är 100 kronor
för enskild och 175 för familj.
15. Till valberedning omvaldes Viveca Ekelund och Bengt Rinaldo för 1 år.
16. Övriga ärenden

-

Medlemsförslag om informationsskyltar vid vissa platser på ön. Ingela Rinaldo
driver och samordnar frågan, maila om förslag om skyltar till
ingela.rinaldo@telia.com.
Medlemsförslag om fasadbelysning av kvarnen. Närvarande på mötet ställde sig
positiva till förslaget. Karin Heissenberger kontaktar Karin Häggqvist som lämnat
förslaget, om hur vi går vidare med finansiering och annat praktiskt.

-

Kan kajakerna och ställningen flyttas en bit bort från paviljongen? Styrelsen för
frågan vidare till Gästhamnen.

-

Bengt Rinaldo informerade att skylten vid kompassrosen ska göras om och att detta
betalas av samfällighetsföreningen. Bengt Rinaldo ser till att den nya skylten
kommer på plats.

17. Årsmötet avslutades. Ordförande tackade de närvarande som därefter bjöds på
förfriskningar ute i vårsolen.
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