Furusunds Kulturförening
Protokoll
Årsmöte lördagen den 26 maj år 2007 kl 16.00 i Herrgårdsvillan
Närvarande
18 personer enligt separat närvarolista, därav 7 medlemmar från styrelsen.
1.

Till ordförande för årsmötet valdes Peder Norman, som hälsade alla välkomna.

2.

Till sekreterare för årsmötet valdes Susanne Hammar.

3.

Mötet fann att årsmötet var utlyst enligt stadgeenlig ordning.

4.

Till justeringsmän valdes Ulla Rygh och Ernst Heissenberger.

5.

Verksamhetsberättelsen för perioden maj 2006 – maj 2007 godkändes av mötet.

6.

Föreningens revisor, Lars Markusson, hade meddelat förhinder att deltaga, varför
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret lästes upp av ordföranden. Föreliggande
resultaträkning och balansräkning godkändes.

7.

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

8.

Valberedningen presenterade sitt förslag till ledamöter och suppleanter för kommande
verksamhetsår. Årsmötet valde enligt följande :
Ledamöter:

Suppleanter:
Adjungerad:

Susanne Hammar
Elisabeth Søe-Knudsen
Magdalena Rinaldo
Lotta Lyman
Hans Ekelund
Agneta Stilling-Wattin
Karin Gröndahl

omval 2 år
kvarstår 1 år
kvarstår 1 år
kvarstår 1 år
nyval 2 år
kvarstår 1 år
nyval 2 år

Peder Norman

Styrelsen konstituerar sig direkt efter årsmötet.
Ordföranden avtackade Inger Lönnqvist för sitt arbete som suppleant under 4 år.
Samtidigt avtackades Peder Norman för sina 6 år som ordförande, men hälsades
samtidigt välkommen som Adjungerad till kommande styrelsearbete.

9.

Till revisor omvaldes Lars Markusson på 1 år.

10.

Beslutades att föreningens årsavgift bibehålles för nästkommande år,
dvs kr 100:- för enskild person och kr 150:- för familj.

11.

Till Valberedning inför kommande år valde årsmötet omval av Ulla Koistinen och Lars
Ranold samt nyval av Karin Heissenberger.

12.

Övriga frågor
Sommarens och höstens evenemang kommer att genomföras enligt utskickat
programblad samt annonseras i god tid på öns anslagstavlor.
Kulturföreningen har tacksamt mottagit följande donationer :
> Tallrikar med Furusundsmotiv som skänkts av lotsen William Strandberg
kommer att hämtas i Stockholm.
> Bengt Rinaldo överlämnade en kartong innehållande brev, böcker, gamla ex av
Norrtelje Tidning och diverse olika pappersdokument. Denna kartong kommer
från ”Rosenhill” , Lillemor Norstedt.
Samtidigt efterlystes annat material samt fotopärmar med kopior av Otto Johanssons
bilder som tidigare lämnats över till Kulturföreningen.
Styrelsen kommer att göra allt för att spåra var dessa handlingar har hamnat
samt göra en skriftlig inventering av befintligt material som nu är spritt på olika
adresser.
Sten-Åke Rygh informerade att frågan om en lämplig lokal för att kunna förvara
Kulturföreningens material på ett enda ställe ev. kan bli aktuellt genom byggnation av
ett gemensamt hus för samtliga föreningar på Furusund.
Till Astrid Lindgrens minne skall en soffa placeras vid Ångbåtsbryggan så snart
föreslagen text till skylten har blivit godkänd av familjen Lindgren.
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•

•

•
•
13.

Årsmötet avslutades, ordföranden tackade de närvarande och inbjöd till sedvanlig
förtäring.

Vid protokollet:
Susanne Hammar

Justeras:
Ulla Rygh

Ernst Heissenberger

