ÅRSMÖTE
DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM
Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset 2016 04 06
§1

Öppnande
Mötet öppnades av ordförande Richard Nordgård som hälsar alla
välkomna.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Frågan om årsmötets behöriga utlysande
Kallelse har skett via e-post och anslag flera månader i förväg.
Mötet ansåg att utlysning skett i behörig ordning.

§4

Val av ordförande för årsmötet
Ordförande Richard Nordgård utsågs att leda årsmötet.

§5

Val av sekreterare för årsmötet
Mötet utsåg LO Landin till sekreterare.

§6

Val av justerare.
Mötet utsåg Gun Vaalundi och Björn Åkerblom att tillsammans med
ordföranden justera protokollet samt fungera som rösträknare.

§7

Fastställande av röstlängd
35 medlemmar var närvarande. Beslutades att bifogad närvarolista
används som röstlängd. Vid eventuell röstning kan kontroll ske att alla
betalat medlemsavgiften. Inga fullmakter presenterades.

§8

Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning
Ordförande Richard Nordgård redogjorde kort för 2015 års
verksamhetsberättelse och årsredovisning. Handlingar har funnits att
hämta på Tullhuset i god tid före mötet samt har publicerats på hemsidan
och skickats med e-post.

Antalet betalande privatpersoner vid årsskiftet var 40 personer och 16
föreningar/företag medlemmar. Verksamheten har i likhet med tidigare år
varit möten med föredrag på Tullhuset, julgransplundring för barnfamiljer
i januari, firande av nationaldagen 6 juni, medverkan vid arrangerandet
av höstmarknad och höstfest samt julmarknad. Uthyrningsverksamheten
har varit i samma storleksordning som föregående år.
Hemsidan tullhuset.org har med hjälp av Turistbyrån (Landin & Landin
AB) fått en rejäl uppgradering under året.
Eftersom kommunen sagt upp hyresavtalet med föreningen från 30/6
2016 har föreningen ansökt om och blivit medlem i Bygdegårdarnas
riksförbund, vilket är en förutsättning för att hos kommunen söka bidrag
som lokalhållande förening och har därefter ansökt hos Kultur &
Fritidsförvaltningen i kommunen att få bidrag som lokalhållande förening
från 1/7 2016. Om detta beviljas kommer föreningen att teckna avtal om
hyra direkt med Statens Fastighetsverk. LO Landin och Bo Tyrefors
sköter dessa förhandlingar med kommun och fastighetsverk.
Under året har 3 ordförandemöten hållits med ordförandena för Dalarös
större föreningar i frågor som berör hela byn och behandlas i Dalarö
Forum. Dessa möten har gällt sophanteringen, detaljplan Strand hotel,
det nybildade projektet Dalarö för integration samt Dalarö Vision. Det är
en styrka att Dalarö på detta sätt kan tala med en röst i kontakter med
kommunen.
Ordföranden gick också igenom årsredovisningen. Föreningen har gjort
en vinst på 14 134 kronor för år 2015. Styrelsen föreslår att disponibel
vinst på 24 806 kr balanseras i ny räkning.
§9

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp av lekmannarevisor Lars Palmgren.
Rapporten angav att styrelsens årsredovisning var upprättad i enlighet
med svensk lag och att revisorernas granskning inte givit anledning till
några anmärkningar.
Mötet beslutade att i enlighet med revisorernas rekommendation
godkänna verksamhetsberättelse och årsredovisning samt att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10

Val av ordförande, ordinarie styrelseledamöter och revisorer
två (2) år
Richard Nordgård, ordförande, Lars-Olof Landin och Bo Tyrefors
omvaldes på 2 år. Konstaterades att förra årsmötet hade valt Eva de

Jong, kassör, Berit Karlsson, sekreterare och Björn Åkerblom för
ytterligare ett år.
Beslutades att omvälja Eric Åhsberg, auktoriserad revisor, och Lars
Palmgren, lekmannarevisor, till revisorer för ytterligare 2 år.
§11

Val av valberedning för ett (1) år
Beslutades att utse Bo Malmsten och Sören Ejby till valberedning.

§13

Styrelsens budgetförslag för 2016
Ordförande Richard Nordgård redogjorde för styrelsens budgetförslag
som hade en omslutning på 127.500 kr. Styrelsen bedömer att hyran
kommer att vara densamma till årets slut och att nya förhållanden
kommer att förhandlas fram med kommun och fastighetsverk till 2017.
Beslutades att godkänna styrelsens budgetförslag med reservation för
vad som händer i förhandlingarna med kommun och fastighetsverk.

§14

Fastställande av årsavgift
Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2016 ska vara oförändrad 100 kr
för såväl privatpersoner som Företag/Föreningar.

§15

Motioner
Inga motioner var anmälda.

§16

Övriga frågor
LO Landin visade den nya hemsidan som innebär att föreningslivet nu
har en egen hemsida tullhuset.org i samma höga klass som den
kommersiella hemsidan dalaro.se. Den nya hemsidan innehåller bl.a.
presentationer av samtliga pågående projekt såsom fonden för Anders
Franzéns minne, Dalarö för integration, Dalarödialogen om bl.a.
pågående detaljplaneändringar, Dalarö vision m.fl. Däremot delar
föreningen Evenemangskalender med dalaro.se av praktiska skäl. Det är
en fördel att ha alla evenemang, årsmöten m.m. samlade på ett ställe.
Årsmötet avslutades med en förträfflig av Agneta Landin tillagad
italiensk bufféD vinprovning under ledning av den inbjudne
specialisten Kjell Sjöberg samt ett mycket trevligt föredrag av
Italienfödda tidningsmakaren och trendsättaren samt Dalaröbon
Amelia Adamo.

Eu
LO Landin
Mötessekreterare
Justeras ……………………………………………………………………………………….
Datum
Richard Nordgård, ordförande
Justeras ………………………………………………………………………………………
Datum
Gun Vaalundi
Justeras………………………………………………………………………………………
Datum
Björn Åkerblom

BILAGA
Röstlängd Årsmöte 2016
Dalarö Kultur- och
Föreningscentrum
Bo Tyrefors
Hans Bildsten
Eta och Björn Åkerblom
Lars Palmgren
Eva och Michael de Jong
Karita och Göran
Springer
Olle Chevalier
Johanna Sellebrandt
Karin o Richard
Nordgård
Gun o Tiit Vaalundi
Arne och Maud Hilton
Gunnar Dahl
Lena Åsander
Björn Lager
Kinna Ahlmer
Anne och Mats Jansson
Klas o Britt Rosberg
Eva o Fred Högberg
Åse Lilja
Anders Ehrbom
Lars-Olof Landin
Berit Karlsson
Sören och Carina Ejby
Sven Johnson
Pia Olsson
Totalt

1
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
35

