FURUSUNDS KULTURFÖRENING
Protokoll från årsmöte lördagen den 30 maj 2015 15.00 i Byalagsstugan.
Närvarande: 19 medlemmar
1.

Till ordförande för årsmötet valdes Bo Järncrantz.

2.

Till sekreterare för årsmötet valdes Margareta Feldin.

3.

Till justeringsmän valdes Jörn Lindberg och Magdalena Rinaldo.

4.

Mötet fann att årsmötet var utlyst i stadgeenlig ordning.

5.

Verksamhetsberättelsen för år 2014 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
Jens Lindberg
Ingela Rinaldo

Kvarstår 1 år
Omval 2 år
Omval 2 år
Fyllnadsval 1 år
Kvarstår 1 år

Suppleanter:

Lotta Lyman
Birgitta Nilsson

Kvarstår 1 år
Nyval 2 år

9.

Vivianne Gunnarsson kvarstår som revisor i 1 år.

10.

Beslutades att föreningens årsavgift för 2015 skall vara oförändrad
100 kr för enskild medlem och 175 kr för familj.

11.

Till valberedning för 2016 omvaldes Viveca Ekelund och Bengt Rinaldo för 1 år.

12.

Motion har kommit in beträffande antalet styrelseledamöter och suppleanter i
styrelsen. Föreslås att antalet ledamöter i styrelsen skall kunna stadfästas till 4 – 7
och suppleanter 2 – 4. Innan denna motion tillstyrkes och ändring av stadgarna
skall kunna ske, måste frågan tas upp en andra gång. Motionen tas därför upp
innan val av styrelse vid nästkommande årsmöte.

13.

Önskemål om ett författarbesök under vintertid, såsom tidigare ägt rum under ett
antal år, framfördes. Motiveringen är att de fastboende på Furusund skall
erbjudas någon aktivitet även under den mörka årstiden på året, då inte så
mycket annat tilldrar sig på ön. Styrelsen välkomnar varmt sådana initiativ från
föreningens medlemmar och emotser förslag inför planering av kommande
aktiviteter.

14

Karin Heissenberger berättade att en gåva till minne av bortgångne Lars Ranold
har betalats in till Sjöräddningssällskapet på Rådmansö. Lars var initiativtagare
till Furusunds Kulturförening för 30 år sedan.

.
15.

Bengt Rinaldo överlämnade en gammal ”fattigmansmössa” som hans kusin
Marika Hallström donerat till föreningen.

16.

Karin Heissenberger tackade Bo Järncrantz, som nu avgår ur styrelsen, för hans
engagemang och nedlagt arbete under den tid han varit styrelsemedlem i
föreningen.

17.

Årsmötet avslutades. Karin Heissenberger tackade de närvarande, som därefter
bjöds på litet förfriskningar i sedvanlig ordning. Litet extra blev det med
anledning av Furusunds Kulturförenings 30-årsjubileum.

Vid protokollet:

Margareta Feldin
Justeras:
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Magdalena Rinaldo

