FURUSUNDS KULTURFÖRENING
Protokoll
Årsmöte lördagen 23 maj 2009 kl 16.00 i Herrgårdsvillan
Närvarande: 27 medlemmar
1. Till ordförande för årsmötet valdes Magdalena Rinaldo.
2. Till sekreterare för årsmötet valdes Agneta Stilling-Wattin.
3. Mötet fann att årsmötet var utlyst i stadgeenlig ordning.
4. Till justeringsmän valdes Barbro Halsius och Sten-Åke Rygh.
5. Verksamhetsberättelsen maj 2008 – maj 2009 godkändes med tillägget
att två låsbara skåp införskaffats till byalagslokalen, varav ett disponeras
av Kulturföreningen.
6. Resultat- och Balansräkningen godkändes.
7. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
8. Valberedningen genom Karin Heissenberger presenterade förslag till
ledamöter/suppleanter för kommande år. Årsmötet valde enl följande:
Ledamöter:

Suppleanter:

Magdalena Rinaldo
Marianne Staaf
Lotta Lyman
Tomas Mälson
Margareta Feldin
Agneta Stilling-Wattin
Eva Raland

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

Styrelsen konstituerar sig efter årsmötet.
Till revisor omvaldes Lars Markusson på 1 år.
10. Beslutades att föreningens årsavgift, 100 kr för enskild medlem och
150 kr för familj, är oförändrad.
11. Till valberedning för 2010 omvaldes Karin Heissenberger, Ulla Koistinen
och Lars Ranold.

12. Övriga frågor
Kvarnen. Enl. uppgift från Gösta Colliander på Roslagsmuséet är
renoveringen färdig inom kort och invigningen blir i början/mitten på
sommaren. Björn Ahlzén på Norrtälje Kommun är ansvarig och har
all tillgänglig information. En kvinna från Länsmuséet har dokumenterat
renoveringsarbetet. En informationsskrift är under arbete och en
mängd information finns också på vår hemsida.
Otto Johanssons pärm med kopior på bla Furusundsbilder är återfunnen
och finns nu i Herrgårdsvillan.
Ang.Ester Grönblads bok tar Kajsa kontakt med Björn Ahlzén och styrelsen.
Ateljérunda 13-16 juni i arrangemang av Norrtälje Konstnärsgille.
All info på Turistbyrån i Norrtälje samt på vår hemsida.
Barnjazzen ”Lyckliga fötter” onsdag 24 juni kl 17.00 i Hammerska Ladan.
Vidare info om Kulturföreningens aktiviteter i vårt sommarprogram.
Strindbergsvandringar, två stycken planerade i juli med Anita Persson.
Ludvig Rasmusson, Sv. Radio, har tackat ja till författarafton i januari.
Arbetsgruppen för Furusunds historia avser att intervjua så många äldre
Furusundare som möjligt och börjar med Valborg Werner. Gruppen undersöker hur man får använda materialet, hur det ska arkiveras mm.
Hällristningarna vid hamnen behöver fyllas i. Länsmuséet åtgärdar.
På önskelistan finns: visning av Telegrafen för Kulturföreningens
styrelse, skyltar vid vissa sevärdheter, vandringsinfo att sätta upp i Gästhamnen med slingor för Norr och Söder (Sten-Åke har underlag).
13. Årsmötet avslutades. Ordförande tackade de närvarande. Avgående
styrelsemedlemmar tackades med blommor och därefter inbjöds till
förtäring.
Vid protokollet:
…………………………………………………

Agneta Stilling-Wattin

Justeras:
………………………………………………………..

………………………………………………………….

Barbro Halsius

Sten-Åke Rygh

