FURUSUNDS KULTURFÖRENING
Protokoll från årsmöte lördagen den 29 maj 2010 kl. 16.00 i Herrgårdsvillan
Närvarande: 27 medlemmar
1.

Till ordförande för årsmötet valdes Magdalena Rinaldo.

2.

Till sekreterare för årsmötet valdes Margareta Feldin.

3.

Till justeringsmän valdes Birgitta Nilsson och Staffan Loringer.

4.

Mötet fann att årsmötet var utlyst i stadgeenlig ordning.

5.

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret maj 2009 – maj 2010
godkändes.

6.

Resultat- och Balansräkningen godkändes.

7.

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

8.

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

Margareta Feldin
Bo Järncrantz
Karin Heissenberger
Magdalena Rinaldo
Kristina Wolff

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

Suppleanter:

Lotta Lyman
Eva Raland

omval 2 år
kvarstår 1 år

9.

Lars Markusson omvaldes till revisor på 1 år.

10.

Beslutades att föreningens årsavgift – 100 kr för enskild medlem och 150 kr
för familj – skall vara oförändrad.

11.

Till valberedning för 2011 valdes Viveca Ekelund och Agneta StillingWattin.

12.

Viveca Ekelund föreslog nytryck av Ester Grönblads bok om Furusund,
eftersom det endast finns ett fåtal exemplar kvar. Förslaget bifölls. Viveca
ombesörjer nytryck av boken. Priset för nytryck är facilt även om man
bara beställer ett mindre upplaga.

13.

Verksamhetsplanen för det nya verksamhetsåret gicks igenom.
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14.

Håkan Bergman informerade om att Länsstyrelsen kommer att ombesörja
restaurering av kompassrosen vid Ålandsviken. (Arbetet kommer att
utföras av Sven-Gunnar Broström, pensionerad hällristningsexpert, som
utförde förra restaureringen för 7-8 år sedan.) Diskuterades frågan om
uppsättande av räcke runt runstenen såsom det varit tidigare. Beslut
kvarstår att fatta.

15.

Diskuterades uppkomna förslag om att sätta upp informationsskyltar vid
vissa sevärdheter på ön och besöksinformation att sättas upp på
anslagstavlan vid Ålandsviken. Kulturföreningens styrelse funderar vidare
över vilka informationsskyltar som skulle kunna vara lämpliga.
Arbetsgruppen för Furusunds historia kommer enligt uppgift från Viveca
Ekelund att utarbeta en informationsbroschyr om Furusund. Enklare
informationshäften utvisande sevärdheter finns sedan sommaren 2009 i
gästhamnsbyggnaden.
Lars Markusson påpekade att vägskylten ”Furusund”, som nu är placerad
först efter en lång sträcka in på landsvägen när man kommer till ön, borde
flyttas till brofästet. Samfällighetsföreningens ordförande, Håkan Bergman,
kommer att ta upp frågan med Vägtrafikverket.

16.

Staffan Loringer berättade att de foton från Furusund tagna av Otto
Johansson han haft i förvar nu överlämnats till förvaring i Herrgårdsvillan.

17.

Årsmötet avslutades. Ordförande tackade de närvarande, som därefter
inbjöds till litet förfriskningar.

Vid protokollet:

Margareta Feldin

Justeras:

Birgitta Nilsson

Staffan Loringer
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