
   

ÅRSMÖTE  

DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM 

Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset onsdag 17 april 2013 

 

§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 februari, via e-post, 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 LO Landin till sekreterare. 

§6 Val av justerare.                     

Mötet utsåg Berit Karlsson och Lars Palmgren att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet samt tillika vara rösträknare. 

§7 Fastställande av röstlängd 

27 personer varav 23 röstberättigade medlemmar var närvarande. 

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 samt skickats med e-post. 

 Föreningen har lyckats väl med att samla många föreningar och företag 

till Tullhuset, som betalar för att disponera och/eller hyra lokal. Antalet 

betalande privatpersoner var 93 vid årsskiftet och föreningar/företag 15. 



Tullhuset var öppet 355 dagar under 2012 och hade ca 11.000 besökare 

totalt. 

  

 Beslutades att godkänna Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 

samt att föra över det negativa resultatet på 10.896 kr 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 bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. 

§10 Val av ordförande och ordinarie styrelseledamöter 2 år 

 Valberedningen representerades av Eva Peterson.  

Beslutades att omvälja Berit Karlsson, Eva de Jong och Björn Åkerblom 

som ordinarie styrelseledamöter på 2 år. 

 

Mötet konstaterade att övriga styrelseledamöter samt revisorerna var 

valda till 2014.  

 

§11 Val av valberedning för ett (1) år    

Beslutades: Omval av Göran Isén, Gert Westergren och Eva Peterson, 

som sammankallande till valberedning. 

§13 Styrelsens budgetförslag för 2013 

 Ordförande Richard Nordgård redogjorde för styrelsens budgetförslag 

 för 2013. Föreningen förhandlar med kommunen om hyran som av 

kommunen föreslagits ska vara 150.000 kr/år. Hyresavtalet är dock 

uppsagt per den 30/6 2012. Föreningen hävdar att den bara kan betala 

75.000 kr och har muntligen kommit överens med tjänstemännen om att 

föreningen  ska få 75.000 kr i stöd för att den håller Tullhuset öppet.  

                   Eftersom hyresförhandlingar pågår är budgeten på 128.500 kr osäker, 

men styrelsen har full förhoppning om att en uppgörelse med kommunen 

kommer att ske.  

 Beslutades att godkänna styrelsens budgetförslag. 

  

§14 Fastställande av årsavgift   

 Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2013 är 50 kronor för  

  privatperson och 100 kr för företag/förening. 

  

 §15 Motioner     

 Inga motioner var anmälda. 



§17 Årsmötesförhandlingarna avslutades 

 

 Årsmötet hyllade revisor Lars Palmgren på hans 75-års dag.  

 

I anslutning till årsmötet som också var föreningens 5-årsjubileum höll 

LO Landin ett kåseri, där han berättade om hur föreningen bildades, om 

att föreningen väl uppnått sitt syfte att göra Tullhuset till en levande 

mötesplats för lokalbefolkningen och besökare till Dalarö, och han 

betonade hur viktigt det är för ett samhälles utveckling att boende och 

besöksnäringen samverkar och att det ideella föreningslivet och 

näringslivet hittar bra former för samverkan. Detta har med råge uppfyllts 

i och med DKFC.   

 

Dessutom bjöd föreningen på en subventionerad årsmötesbuffé med 

vinprovning och ”örongodis” i form av Haningemusikanterna Ulrika 

Goliats-Fredriksson och Anders Lindgren.  

 

 Årsmötet avslutades.  

 Eu 

 

 LO Landin, mötessekreterare 

 

 

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

Datum  Richard Nordgård, ordförande 

 

 

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

Datum  Berit Karlsson, styrelseledamot 

 

 

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

Datum  Lars Palmgren, lekmannarevisor 


