Furusunds Kulturförening
Protokoll
Årsmöte lördagen den 31 maj 2008 kl 16.00 i Herrgårdsvillan
Närvarande
17 medlemmar enligt separat närvarolista, därav 5 personer från styrelsen.
1.

Till ordförande för årsmötet valdes Hans Ekelund som hälsade alla välkomna.

2.

Till sekreterare för årsmötet valdes Susanne Hammar.

3.

Mötet fann att årsmötet var utlyst i stadgeenlig ordning.

4.

Till justeringsmän valdes Ulla Rygh och Lars Markusson, tillika rösträknare.

5.

Verksamhetsberättelsen för perioden maj 2007 – maj 2008 tillsammans med
utdelat/uppläst tillägg - författarafton 8 februari 2008 - godkändes av mötet och
bifogas protokollet.

6.

Föreningens revisor Lars Markusson läste upp Revisionsberättelsen Föreliggande
resultaträkning och balansräkning godkändes.

7.

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

8.

Valberedningen, genom Karin Heissenberger, presenterade förslag till ledamöter och
suppleanter för kommande verksamhetsår. Årsmötet valde enligt följande :
Ledamöter:

Suppleanter:

Marianne Staaf
Tomas Mälson
Magdalena Rinaldo
Lotta Lyman
Hans Ekelund
Agneta Stilling-Wattin
Karin Gröndahl

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

Styrelsen konstituerar sig efter årsmötet.
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 omvaldes Karin Heissenberger,
Ulla Koistinen och Lars Ranold.

12.

Övriga frågor
• Inkommen motion från Ulla och Sten-Åke Rygh angående dokumentation av
Furusunds historia lästes upp. Stämman beslöt i enlighet med förslaget, som bifogas
detta protokoll.
• Lars Markusson informerade om en gammal film från 1925 med namn
”Skärgårdskavaljerer” som bl.a. har spelats in på Furusund, Blidö och i Grisslehamn.
Uppgiften är tagen från www.sv.wikipedia.org.
Förhoppningsvis kan denna film vid tillfälle visas här på Furusund.

13.

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

Vid protokollet:

Susanne Hammar

Justeras:

Ulla Rygh

Lars Markusson

