
   

ÅRSMÖTE  

DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM 

Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset måndagen 14 mars, 2011 

 

§1 Öppnande 

 Mötet öppnas av ordförande Richard Nordgård.  

§2 Fastställande av dagordning   

Dagordning är utlämnad i enlighet med stadgarna. 

 Dagordningen godkänns. 

§3 Frågan om årsmötets behöriga utlysande   

Kallelse har skett via e-post med början i januari, via anslag en månad 

före mötet utanför Tullhuset, vid ICA, Dalarö torg.  

 Mötet ansåg att mötet utlysts i behörig ordning.  

§4 Val av ordförande för årsmötet    

Ordförande Richard Nordgård utsågs att leda årsmötet. 

§5 Val av sekreterare för årsmötet    

Mötet utsåg Berit Karlsson till sekreterare. 

§6 Val av justerare.                     

Mötet utsåg Eva de Jong och Gert Westergren att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet samt tillika vara rösträknare. 

§7 Fastställande av röstlängd 

Beslutades att bifogad närvarolista används som röstlängd. Vid eventuell 

röstning skulle kontroll ske att alla betalat medlemsavgiften. Inga 

fullmakter presenterades. 

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 

 Ordförande Richard Nordgård redogjorde för verksamhetsberättelse och  

årsredovisning. Handlingar har funnits att hämta på Tullhuset i god tid 

före mötet samt har publicerats på hemsidan. 

 Föreningen har minskat med 98 privatmedlemmar till 157 under 2010 

vilket noteras. Föreningsmedlemmar är 16. 

 DKFC har en bra kontakt med Haninge Kultur och Fritid.  

 Beslutades att godkänna Verksamhetsberättelse och årsredovisning. 



  

§9  Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse lästes upp av revisor 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 beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. 

§10 Val av ordförande och ordinarie styrelseledamöter 2 år 

 Beslutades 

 Ordförande – Richard Nordgård   2010 – 2011 

 Styr.led. – omval, Björn Åkerblom,   2011 - 2012 

 Styr.led. – omval av Eva Ottosson de Jong  2011 - 2012: 

 Styr.led. – omval Berit Karlsson  2011 – 2012 

 Styr.led. -  nyval Bo Tyrefors  2011  

 Styr.led. – nyval Lars-Olof Landin  2011 

 

 Anna Drougge och Gunilla Asp Rahmström frånsäger sig uppdraget som 

styrelseledamöter i DKFC på grund av tidsbrist.. 

 Anna Drougge   2010 – (2011) 

 Gunilla Asp Rahmström   2010 – (2011) 

§11 Val av revisorer för 2 år  

Eric Åhsberg, auktoriserad revisor och Lars Palmgren, lekmannarevisor,  

är valda för år 2010 - 2011 

§12 Val av valberedning för ett (1) år    

Beslutades: Omval av Göran Isén, sammankallande, Gert Westergren 

och Eva Peterson, till valberedning för år 2011. 

§13 Styrelsens budgetförslag för 2011 

 Ordförande Richard Nordgård redogjorde för styrelsens budget för 2011.  

 För 2011 kommer hyran att uppgå till 125 000 kronor. Hyran är den i 

särklass högsta utgiften. 

 DKFC hoppas på fortsatta intäkter från uthyrning av lokaler, marknads-

dagar och sponsorer. 

 DKFC avser att göra en förberedande uppställning för 2011 i höst. 

 Beslutades att godkänna styrelsens budgetförslag. 

  

§14 Fastställande av årsavgift   

 Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2012 är 100 kronor/medlem. 

 §15 Motioner     

 Inga motioner var anmälda. 



§16 Övriga frågor    

 Inga övriga frågor var anmälda 

§16 Årsmötet avslutas 

 Årsmötet riktar ett stort tack till Anna Drougge och Gunilla Asp 

Rahmström som avsagt sig sina styrelseuppdrag på grund av tidsbrist. 

De har varit en stor tillgång i föreningens styrelse med sin kompetens. 

 Årsmötet riktar ett stort tack till Lars-Olof Landin/LO som lagt ner mycket 

arbete på bokningar och tillsyn av plan 3. 

 För att göra Dalarö till en starkare destination har DKFC erbjudit sig att 

vara ett samlingsorgan för föreningarna på Dalarö. Diskussioner med de 

olika föreningarna pågår. 

 Haninge kommun satsar nu på ett museum i världsklass med dykpark 

och stort museum på hela plan 2 i Tullhuset samt Gästhamn. Arbetet 

påbörjas i höst.  

 Årsmötet avslutades.  

 Eu 

 

 Berit Karlsson, mötessekreterare 

 

 

Justeras ………………………………………………………………………………………. 

Datum  Richard Nordgård, ordförande 

 

 

Justeras ……………………………………………………………………………………… 

Datum  Eva de Jong, styrelseledamot 

 

 

Justeras……………………………………………………………………………………… .. 

Datum  Gert Westergren, DKFC-medlem 

 


