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Dagordning 
 
1. Val av ordförande för mötet 
2. Val av sekreterare för mötet 
3. Fråga om mötet är utlyst enligt stadgarna 
4. Godkännande av dagordningen 
5. Val av justeringsmän 
6. Verksamhetsberättelse 
7. Presentaion av balans- och resultaträkning 
8 Revisionsberättelse  
9. Fastställande av balans- och resultaträkning 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11.  Presentation av budget för 2022 
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
13. Val av revisor 
14. Beslut om årsavgiftens storlek 
15. Val av föreningsmedlem utanför styrelsen att vara valberedning 
16. Övriga ärenden 
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Motion  
till årsmötet i Furusunds Kulturförening lördagen den 18 maj 31 maj 2008 2022.  

  
  
  
  
  
  

Furusund är inte bara en underbar plats att bo eller vistas på som åretruntboende, fritidsboende 

eller som tillfällig gäst i Gästhamnen. Det är också en ö med en ovanlig och spännande 

historia från långt före kung Kristian I:s ristning i berget vid Ålandsviken till våra dagar. De 

olika epokerna och de större händelserna i Furusunds historia finns väl berättade i Ester 

Grönblads bok ”Furusund ett skärgårdscentrum” och andra publikationer men ingen har 

försökt att mer systematiskt dokumentera alla de minnen och kunskaper som finns kvar hos 

dem som levt och verkat på Furusund och fortfarande finns kvar i livet. Här finns en värdefull 

skatt att ta tillvara, men tiden är knapp. På vindar, i källare finns mängder av historiskt 

material som borde dokumenteras och bevaras för eftervärlden innan de rensas ut, bränns upp 

eller kastas. Fotoalbum, föreningshandlingar, arkiv av olika slag, listan kan bli hur lång som 

helst.   

  

En sak är helt klar. Om ingen tar ansvaret för detta arbete kommer nästan allt att vara borta 

inom några årtionden. Sedan är det för sent. Att starta och genomföra ett sådant projekt kräver 

god planering och stort engagemang. Dessutom kommer det att kosta en del pengar. För att få 

tillgång av erfarenheter och kompetens kan samarbete ske med Norrtälje stadsarkiv, Sveriges 

Hembygdsförbund, lokala hembygdsföreningar m.fl. Finansiering kan förutom egna insatser 

troligen också ske via bl.a. EU-bidrag.  

  

Ett projekt av denna typ ger som bieffekt stora möjligheter till studiegrupper och träffar för 

information och diskussion kring material som löpande kommer fram.     

  

Vi föreslår därför att:   

årsmötet beslutar att Furusunds Kulturförening engagerar sig i denna fråga och att 

styrelsen får i uppdrag att utarbeta en plan för arbetet.   

  

  

Furusund 2008-05-15    2022-04-24  

  

Ulla o Sten-Åke Rygh  
 

 


