Protokoll från årsmöte lördagen den 7 maj 2011 kl. 15.00 i Herrgårdsvillan
Närvarande: 20 medlemmar
1.

Till ordförande för årsmötet valdes Karin Heissenberger.

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 år 2010 godkändes.

6.

Resultat- och Balansräkningen godkändes.

7.

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

8.

Valberedningen genom Agneta Stilling-Wattin presenterade förslag till ledamöter
och suppleanter för kommande år. Årsmötet valde enligt följande.
Ledamöter:

Margareta Feldin
Karin Heissenberger
Bo Järncrantz
Magdalena Rinaldo
Kristina Wolff

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

Suppleanter:

Lotta Lyman
Lena Gustafsson

kvarstår 1 år
nyval 2 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 2012 omvaldes Viveca Ekelund och Agneta StillingWattin.

12.

Sten-Åke Rygh uppmärksammade oss på att Tullhuset fyller 200 år detta
år. Uppkom förslag om att försöka få tag i någon person inom Tullverket,
som kan berätta om hur tullverksamheten fungerade på den tiden ”det
begav sig”.
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13.

Viveca Ekelund talade om att den nya foldern om Furusund är färdig för
tryckning. Upplagan blir på 1.000 ex. Foldern är tänkt att tillhandahållas i
hamncaféet, på Macken och hos Turistbyrån i Norrtälje. Med tanke på de
finsk-, engelsk- och tysktalande gästerna i båthamnen diskuterades
möjligheten att få en kortfattad version av foldern översatt till respektive
språk.

14.

Sten-Åke Rygh talade om att en uppdaterad vägkarta över Furusund med
angivelse av de nya vägnamnen finns uppsatt på anslagstavlan i
Ålandsviken.

15.

Efterlystes arrangerade aktiviteter för barn och ungdomar på ön. Stämman
konstaterade att detta inte ligger inom Kulturföreningens verksamhetsområde. I sammanhanget sade sig dock Birgitta Nilsson vara villig att på
eget initiativ ordna någon grundläggande kurs i exempelvis jakt- och
viltvård för barn och ungdomar. Likaså skulle Magdalena Rinaldo
eventuellt kunna åta sig att ordna en grundläggande information om sjöoch båtvett anpassad till samma målgrupp. De båda funderar vidare på
denna propå.

16.

Sten-Åke Rygh undrade om firandet av M/S Blidösunds 100-årsjubileum
skulle uppmärksammas av kulturföreningen, då fartyget angör
ångbåtsbryggan i Furusund. Han undersöker närmare planerna för
firandet och återkommer därefter.

17.

Avtalet mellan fastighetsägaren och motparten (osäkert vem, tidigare
Televerket) avseende Optiska Telegrafen går ut nästa år. Kulturföreningen
är mycket angelägen om att kunna medverka till att telegrafen skall finnas
kvar och vara tillgänglig för allmänheten. Frågan är på vilket sätt detta
skall bli möjligt. Karin Heissenberg arbetar vidare med detta angelägna
ärende.

18.

Magdalena Rinaldo berättade om sitt arbete att iordningställa ett litet
bibliotek i Byalagsstugan. Intresset att lämna böcker till biblioteket har
varit stort från både allmänheten och en del författare, och arbetet med
katalogisering osv är snart slutfört. Invigning av biblioteket är planerad att
ske inom kort. Datum meddelas senare. Magdalena Rinaldo kommer då att
berätta om bibliotekets uppbyggnad och hur det är tänkt att utlåningen
skall fungera.

19.

Slutligen ville Agneta Stilling-Wattin ha infört i protokollet sin åsikt att
styrelsen gjort ett bra jobb under det gångna verksamhetsåret, vilket vi
tacksamt noterar.

20.

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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Justeras:

Birgitta Nilsson

Staffan Loringer

