Årsmöte i Marielunds Vänner tisdag 14/5 2019
I Odalgården samlade runt 30 personer varav styvt 20 medlemmar för att delta i årsmötet samt att
åhöra Vicki Wenander berätta om ”Betydelsen av färg och kulör som en del att vårda kulturarvet”.
Britt-Marie Hedin hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§1.

Röstlängd omfattande 24 personer upprättades.

§2.

Till ordförande för årsmötet valdes Britt-Marie Hedin.

§3.

Till sekreterare för årsmötet valdes Stig Lindahl.

§4.

Mötet ansåg att kallelse behörigen utlysts.

§5.

Till justeringspersoner för årsmötet valdes Christina Skoglund och Pär Karlsson.

§6.

Protokoll från föregående årsmöte godkändes och lades till handlingarna.

§7.

Verksamhetsberättelsen presenterades av Britt-Marie Hedin och godkändes av
årsmötet. Bland händelserna under 2018 nämndes bl.a. midsommarfirandet som gav
en oväntat stor intäkt.

§8.

Revisorerna har granskat räkenskaperna för året och konstaterar att räkenskaperna
förts i god ordning och föreslog att ge styrelsen ansvarsfrihet. Revisorernas
årsberättelse godkändes av mötet.

§9.

Föreningen har förutom medlemsavgifter, midsommarprojektet och en mindre
bokförsäljning inga större inkomster. Kostnaderna är små och består bl.a. av hyra och
konferenskostnader och framtagning av en ny folder. Kassabehållning är 86 840:-.

§10.

Mötet beslutade att årsavgiften för medlemmar skall enligt beslut vid förra årsmötet
uppgå till 100 kr år 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 där styrelsen får konstituera sig
själv. Omval av Jonas Pertoft, Britt-Marie Hedin, Inger Tjäder och Lotta Thermaenius.
Nyval av Lotta Welsh

§13.

Till styrelsesuppleanter valdes Anna Sprinchorn och Staffan Myrdal.

§14.

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

§15.

Till valberedning utsågs Christina Skoglund och Pär Karlsson.

§16.

Lars Hansson har lämnat en motion avseende förslag till ändringar av stadgarna:

För att trygga föreningen mot oförutsedda ”kupper” föreslogs följande skrivning:
§ 15 Beslut om ändring av föreningens stadgar skall fattas vid två på varandra följande
stämmor, varav minst en skall vara årsstämma. Tiden mellan dessa stämmor skall vara
minst fyra veckor. Av kallelsen skall det framgå vilken ändring som föreslås. För att
ändringen skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3-dels majoritet av de
avgivna rösterna vid båda stämmorna.

§ 16 Beslut om föreningens upplösning skall ske på samma sätt som beslut av ändring
av stadgarna enligt § 15. Dock med den ändringen att beslut skall ske med minst 3/4dels majoritet av de avgivna rösterna. Vid beslut om upplösning skall samtidigt beslut
fattas om hur föreningens kvarvarande tillgångar skall fördelas.
Årsmötet beslöt att bifalla förslaget enhälligt.
§17.

Under övriga frågor diskuterades debattartikeln ”Markägarna i Marielund fortfarande
utan besked” samt status på VA-frågan. Vad gäller debattartikeln kan vi konstatera att
markägarna inte gett upp och att det fortfarande finns en befogad tveksamhet bland
politikerna men att vi måste vara beredda på att ”äntra barrikaderna” med kort varsel
för att än en gång framföra våra relevanta argument mot en utbyggnad.
Vad gäller VA-frågan verkar resursbrist fortfarande vara ett hinder för en planerad
aktivitet i Marielund. Föreningen bör bevaka detta kontinuerligt för att undvika
överraskningar och för att ge, de fastighetsägare som börjar få brev om åtgärder, en
handledning och stöd.

Ordförande avslutade och tackade för ett bra möte och lämnade över ordet till Vicki Wenander som
engagerat informerade om ”Betydelsen av färg och kulör som en del att vårda kulturarvet”.
Efter föredraget avtackades Vicki med den ”världsberömda” boken om Marielund och ett tack
framfördes också till Odalgården och dess personal.
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