Årsmöte i Marielunds Vänner tisdag 15/5 2018
I Odalgården samlade runt 30 personer för att delta i årsmötet samt att åhöra Professor Henrik
Ågrens redogörelse för ”kvarnarnas intressanta historia” i trakten.
Ordförande Jonas Pertoft hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§1.

Röstlängd omfattande 25 personer upprättades.

§2.

Till ordförande för årsmötet valdes Jonas Pertoft.

§3.

Till sekreterare för årsmötet valdes Stig Lindahl.

§4.

Mötet ansåg att kallelse behörigen utlysts.

§5.

Till justeringspersoner för årsmötet valdes Magdalena Hellström och Annika Waern.

§6.

Protokoll från föregående årsmöte kommenterades av Lars Hansson som påpekade att
protokollet måste vara tillgängligt direkt efter Årsmötet. Noterades också att punkten
om förändringar i föreningens stadgar avseende mandatperiod måste finnas med i
kallelsen till nästa årsmöte. Protokollet godkändes.

§7.

Verksamhetsberättelsen presenterades av Jonas Pertoft och godkändes av årsmötet.
Bland händelserna under 2017 nämndes Hembygdsföreningens konferens i
Breidagård, midsommarfirandet och loppet ”6 sjöar runt”. Under 2018 har en ny
folder tagits fram.

§8.

Revisorerna har granskat räkenskaperna för året och konstaterar att räkenskaperna
förts i god ordning. Revisorerna noterar att bokprojektet vid tidpunkten för årsmötet
bidragit med 61 000 till föreningen. Revisorerna rekommenderade årsmötet att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet. Revisorernas årsberättelse godkändes av mötet.

§9.

Föreningen har förutom från medlemsavgifter, midsommarprojektet ock bokprojektet
inga större inkomster. Kostnaderna är små och består bl.a. av hyra och
konferenskostnader. Kassabehållning är 82 000:-.

§10.

Mötet beslutade att årsavgiften för medlemmar skall uppgå till 100 kr både år 2018
och 2019. För stödmedlemmar kvarstår tidigare skrivning. (stadgarna)

§11.

Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

§12.

Val av styrelse för 1 års mandattid. I enlighet med valberedningens förslag beslutade
årsmötet välja följande personer till styrelsens poster. Ordförande: Jonas Pertoft,
Sekreterare: Britt-Marie Hedin, Kassör: Inger Tjäder, Övriga ledamöter: Lotta
Thermaenius och Annika Waern

§13.

Till styrelsesuppleanter valdes Anna Sprinchorn och Staffan Myrdal.

§14.

Till revisorer valdes Lars Hansson och Solveig Oldeberg. Till revisorsuppleant valdes
Jenny Ceder.

§15.

Till valberedning utsågs Christina Skoglund och Per Karlsson.

§16.

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§17.

Under övriga frågor poängterade Anna Sprinchorn vikten av sedvanligt engagemang
inför sommaren begivenhet nämligen ”Midsommarfesten”.
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