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PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE
DALARÖ FÖRETAGARFÖRENING onsdag 15 mars 2017
§ 1 Mötets öppnande.
Mötet öppnas kl 19.
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande för mötet utsågs Lars-Olof (LO) Landin och till sekreterare Ludvig Hellström båda
Dalarö Turistbyrå
§ 3 Fastställande av röstlängd för mötet.
Som röstlängd godkändes följande deltagarlista: Ö-transporter, Lindströms Båtvarv (2), Anna
Lindström Konsult, Chipware, Dalarö Träd & Trädgård, Dalarö Turistbyrå (3), Dalarös Eviga,
Dalarö El och Rör (2), Norbergs Livs ICA (2), Dalarö Diverse (2), Dalarö Lanthandel (2), Dalarö
Måleriservice, Naprapat Cecilia Gransten och Restaurang Ankaret (3) samt nya Restaurang
Mysingen (Finnmans Kalasglass) som ansökt om medlemskap.
Konstaterades att 13 medlemsföretag av 57 kvarvarande medlemsföretag 2016 var representerade
samt ett företag som ansökt om medlemskap 2017. 23 personer deltog på mötet.
§ 4 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.
Mötet utsåg Christina Lindström (Lindströms båtvarv) och Runar Finnman (Restaurang Mysingen).
§ 5 Fastställande av dagordning.
Mötet fastställde dagordningen.
§ 6 Godkännande av mötets behöriga utlysning.
Kallelse och påminnelse med årsmöteshandlingar hade utgått per mail stadgeenligt minst 2 veckor
före mötet. Dessutom hade Turistbyrån ringt upp samtliga medlemsföretag. Mötet fanns även
utannonserat på föreningens hemsida. Mötet godkände att utlysning skett i behörig ordning.
§ 7 Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisnnig.
LO Landin gick igenom förvaltningsberättelse och årsredovisning samt redogjorde för att
Företagarföreningen är aktiv i Dalarö föreningslivs visionsarbete och i arbetet att göra Tullhuset till
ett föreningsdrivet kulturhus, att Dalarös karta förbättrats och satts upp på flera ställen på Dalarö
detta år och att kartan ska ersätta den gamla kartan på Välkomstskylten vid Kanalbron 2017. Dalarö
Turistbyrå har fortsatt att utveckla hemsidan dalaro.se och Facebookgruppen Visit Dalarö, som nu
har över 3000 likes. Höst- och Julmarknader, som har annonserats via sociala media har varit
välbesökta och annonskostnaderna har sänkts betydligt. En ny granleverantör prövades med det
blev alltför dyrt. I år kommer vi åter att ordna julgranen på torget själva. En ny leverantör av Dalarö
guiden har klarat arbetet mycket bra och kommer att anlitas även detta år.
Föreslogs att kommunen tillfrågas om att sätta upp en skylt som förannonserar informationsskylten
före välkomstskylten vid Kanalbron, när denna förnyats.
Beslöts att lägga årsredovisningen till handlingarna.
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§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
Bo Tyrefors hade avlämnat en skriftlig revisionsberättelse som lästes upp och där redovisningen
ansågs vara i god ordning och som rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Beslöts att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
Årsmötet godkände årsredovisningen. Årets vinst på 7.631 kr balanserades i ny räkning. Föreningen
hade vid årsskiftet tillgångar uppgående till 85.496 kr (föreg. år 69.136 kr) varav likvida medel på
84.391 kr (föreg. år 61.113 kr), en vinst på 7.631 kr (föreg. år -21.223 kr) och ett eget kapital på
40.012 kr (föreg. år 32.381 kr).
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
§ 10 Konfirmering av under året invalda medlemmar.
Konfirmerades inval av företagen Dalarö Diverse (tidigare Dalarö Presenthylla), Dalarö El och
Marie´s Ost och Gott (tidigare Hav & Hem) och nya Dalarö Skans (Kustbespisningen AB).
§ 11 Val av: ordförande, kassör och tre ordinarie ledamöter samt tre till fem suppleanter 1 år,
revisor och revisorsuppleant. Tre ledamöter till valberedningen varav en sammankallande, alla
på 1 år.
Årsmötet omvalde Lars-Olof (LO) Landin (Dalarö Turistbyrå) som ordförande och Jeanette
Svelander (Dalarö Träd och Trädgård) som kassör. Pelle Lönnqvist (Pelles Event) och Niclas
Holmberg (Ö-Transporter) omvaldes som ordinarie ledamöter. Dessutom nyvaldes advokat Jan
Lundberg, som ansökt om medlemskap som privatperson, och Erik Rendle (Restaurang Ankaret).
Till suppleanter i styrelsen nyvaldes Marcus Edvardsen (Chipware) och Runar Finnman
(Restaurang Mysingen).
Teckningsrätt: Företagarföreningens firma tecknas av föreningen och dessutom av ordförande och
kassören i förening. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Bo Tyrefors omvaldes som revisor och posten som revisorssuppleant vakantsattes återigen.
Mats Lindström utsågs till valberedning.
§ 12 Fastställande av medlems- och serviceavgifter för 2018
Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ha oförändrad medlems- och serviceavgift.
Medlemsavgift
50,Serviceavgiften 1 500,Totalt

1 550,-

§ 13 Behandling av ev. motioner.
Konstaterades att inga motioner hade inkommit för behandling.
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§ 14 Mötet avslutas.
LO Landin tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 20.
Därefter avåts en gemensam middag levererad av medlemsföretagen Pizzeria Picasso, Restaurang
Ankaret, Restaurang Mysingen och Marie´s Ost & Gott.
Under middagen presenterade Runar Finnman sitt företag Kalasglass samt den nya satsningen på
restaurang Mysingen. Restaurangen öppnar 1 april. Vidare berättade Lanthandelns nya ägare
Kristina Ekberg och Camilla Wilund sina planer och man öppnar 8 april. Thomas & Thomas på
Dalarö El & Rör presenterade sig. Dalarö skans hade tyvärr inte möjlighet att närvara.
Ludvig Hellström, som arbetat på Turistbyrån ett drygt halvår och har tidigare erfarenhet från bl.a.
orts- och destinationsutveckling, presenterade Turistbyråns arbete för Företagarföreningen med
medborgarenkät och åtgärdsplaner i anslutning till Dalarö Vision vad gällde P-platser, buss- och
båttransporter, Dalarös hamnar och Miljöarbete samt miljökonsekvensanalys.
Dalarö 15 mars 2017

Ludvig Hellström, sekreterare

LO Landin, ordförande

Justeras:

Christina Lindström

Runar Finnman
Protokollet justeras via mail
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