Protokoll från årsmöte lördagen den 10 maj 2014 15.00 i Byalagsstugan.
Närvarande: 16 medlemmar
1.

Till ordförande för årsmötet valdes Bo Järncrantz.

2.

Till sekreterare för årsmötet valdes Margareta Feldin.

3.

Till justeringsmän valdes Håkan Bergman och Barbro Halsius.

4.

Mötet fann att årsmötet var utlyst i stadgeenlig ordning.

5.

Verksamhetsberättelsen för år 2013 godkändes.

6.

Resultat- och Balansräkningen godkändes.

7.

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

8.

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

Birgitta Bengtson
Margareta Feldin
Karin Heissenberger
Birgitta Nilsson
Ingela Rinaldo

Omval 2 år
Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år
Nyval 2 år
Nyval 2 år

Suppleanter:

Bo Järncrantz
Lotta Lyman

Fyllnadsval 1 år
Omval 2 år

9.

Vivianne Gunnarsson kvarstår som revisor i 1 år.

10.

Beslutades att föreningens årsavgift för 2014 skall vara oförändrad
100 kr för enskild medlem och 175 kr för familj.

11.

Till valberedning för 2015 omvaldes Viveca Ekelund. Bengt Rinaldo invaldes som
ny i valberedningen.

12.

Närmast på föreningens åtgärdslista står inredning och färdigställande av den
restaurerade museipaviljongen. Arbetet med detta kräver sin tid, varför
sommarens utställning kommer att vara en enklare presentation av vårt material.
En preliminär beräkning av kostnaderna för anskaffande av skåp för förvaring,
skärmar för presentation av bildmaterial mm uppgår till ca 20.000 kr.
Styrelsen kommer vända sig till en arkitekt hos Båt- och Byggnadsvård för råd
och tips i detta ärende. Beslöts att ansöka om bidrag hos Roslagens Sparbanks
stiftelser för diverse specificerade inredningsdetaljer mm.
…/2.

.
2.

13.

Karin Heissenberger aktualiserade frågan som tidigare varit uppe till diskussion,
nämligen en sammanslagning av Byalaget och Kulturföreningen. Formerna för en
sådan sammanslagning och vilka för- och nackdelar detta skulle innebära föreslås
hänskjutas till föreningarnas årsmöten 2015.

14.

Föreningens nuvarande distributionssätt av årsmöteshandlingar per post till de
medlemmar, som inte är fastboende i Furusund, innebär höga kostnader för
porto och ett tidskrävande arbete för styrelsen. Beslöts därför att inför nästa
årsmöte försöksvis slopa postutskicken och istället dela ut årsmöteshandlingarna i
samtliga medlemmars brevlådor i Furusund. Information genom affischering och
inlägg på Furusunds hemsida kommer att ske i vanlig ordning.

15.

Föreningen kommer fortsätta sitt medlemskap i ”Blidöbygden – utveckling i
samverkan”. Årsavgiften är 500 kr.

.
16.

Årsmötet avslutades. Ordförande tackade de närvarande, som därefter bjöds på
förfriskningar.

Vid protokollet:

Margareta Feldin

Justeras:

Håkan Bergman

Barbro Halsius

