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ÅRSMÖTE  

DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM 

Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset  - 2014 04 08 

 

§1 Öppnande 

 Mötet öppnas av ordförande Richard Nordgård som hälsar all välkomna.. 

§2 Fastställande av dagordning   

 Dagordningen godkändes. 

§3 Frågan om årsmötets behöriga utlysande   

Kallelse har skett 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 Berit Karlsson till sekreterare. 

§6 Val av justerare.                     

Mötet utsåg Gun Vaalundi och Mikael de Jong att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet samt tillika vara rösträknare. 

§7 Fastställande av röstlängd 

34 medlemmar var närvarande. Beslutades att närvarolistan 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 kort för 2013 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. 

 Föreningen har lyckats väl med att samla många föreningar och företag 
 till Tullhuset, som betalar för att disponera och/eller hyra lokal. 
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 Samarbetet med medlemsföreningarna har ökat såväl i antal som
 event. 
 Under 2013 hölls 7 månadsklubbar, se hemsidan tullhuset.org 
 Aktiespararna hade ett möte som samlade 30 personer. 
 En lyckad Höstmarknad anordnades 2013 som återkommer detta år. 
 
 Antalet betalande privatpersoner vid årsskiftet var 92 och antal 

föreningar/företag var 12. 

 

 Ordföranden gick igenom årsredovisningen. Föreningen har gjort en 

vinst på kr 45 285 för året. Den balanserade vinsten kr 34 388 föreslogs 

överförd i ny räkning.  

 

Tullhuset var öppet 355 dagar under året 2013 och hade ca 11.000 

besökare totalt. 

  Beslutades att godkänna Verksamhetsberättelse och Årsredovisning. 

  

§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 

 Beslutades omval av Richard Nordgård som ordförande samt omval av 

styrelseledamöterna Lars-Olof Landin och Bo Tyrefors. 

Eva de Jong, Berit Karlsson och Björn Åkerblom var valda t.o.m 2014.  

 

§11 Val av valberedning för ett (1) år    

Beslutades: Omval av Gert Westergren och Eva Peterson, som 

sammankallande till valberedning. 

 Nyval av Sören Ejby. 

§13 Styrelsens budgetförslag för 2014 

 Ordförande Richard Nordgård redogjorde för styrelsens budgetförslag 

 för 2014.  

 Föreningen förhandlar fortfarande med Haninge kommun om hyran för 

plan 3. Hyresavtalet är uppsagt per den 30/6 2012. För år 2013 

godkändes efter många förhandlingsmöten årskostnaden till 75 000 

kronor   
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 Föreningen hävdar att 75.000 kr för 2014 är vad DKFC kan klara av då 

den enda inkomsten är medlemsavgifter samt mycket begränsade 

uthyrningsmöjligheter. 

 Beslutades att godkänna styrelsens budgetförslag. 

  

§14 Fastställande av årsavgift   

 Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2015 höjs till 100 kronor för  

  privatperson och för företag/förening är oförändrat 100 kronor. 

  

 §15 Motioner     

 Inga motioner var anmälda. 

§17 Årsmötesförhandlingarna avslutades 
 
 
 
 Årsmötet avslutades med en förträfflig buffé samt vinprovning 
 
 
 
Eu 
 
Berit Karlsson 
Mötessekreterare 
 
 
Justeras ………………………………………………………………………………………. 
Datum  Richard Nordgård, ordförande 
 
 
 
Justeras ……………………………………………………………………………………… 
Datum  Gun Vaalundi 
 
 
 
Justeras……………………………………………………………………………………… 
Datum  Mikael de Jong 
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Bilaga 
 
  
 Aktuellt 
 DKFC har erhållit 100 000 kronor från Gunnel och Kerstin Rylander. 
 Gunnels avlidne man advokat Ulf Rylander som önskade att bilda en 
 fond till Anders Franzéns minne.  
 Anders Franzén hittade vid dykningar på 1950-talet en ankarstock, 
 troligtvis från 1500-talet. Rylander fick halva ankarstocken tillsammans 
 med ett gåvobrev. Detta gåvobrev ingår i gåvan till DKFC - i original.  
 Ankarstocken är uppsatt i det hus familjen ägde, huset såldes och den 
 nye ägaren anser att det ingår i köpet. 
 Ett konto – familjen Rylanders fond till Anders Franzéns minne öppnas. 
 Fonden används enligt DKFC:s stadgar. 
 

       DKFC har erhållit ett bidrag för att ha Beppe-teater till sommaren från   
                    Kultur och Fritid. En teatergrupp från Sundsvall har byggt upp original            
       manus och visar föreställningar ute i landet.   
       Beppeprojektet – Beppes dotter Camilla önskar ett Beppemuseum på   
                    Dalarö. Förslag: ha Beppemuseum i ”Westenius affär”.  
 

Våren 2014: 15/5 Valupptakt – Martina Mossberg och Robert Noord m.fl. 
deltar.     

 Valborgsmässoafton onsdag 30/4 firas traditionellt på Amerikaberget. 

 1/5 och 2/5 dans och andra trevligheter på Bellevue, 3/5 och 4/5 är det 

konstutställning i Tullhuset och en trubadur uppträder bl.a. på Dalarö-

bageriet. 

 Invigning av Dykparken kommer att ske 17 maj. Herman Lindqvist 
 kommer att delta och hans filmer att visas. Haninge kommun lägger ut 
 bojar, Vindbådan gör turer utanför Dalarö samt visar film från 
 skeppsvraksområdet. 
 Kommunen ansvarar för arrangemanget. Det går redan att anmäla sig till 
 ”vrakturer”. 
 
 Pågående projekt  
 Partnerskap för byggutbildningar i skärgårdens kulturmiljöer - Det 
 gamla möter det nya. 
 En byggutbildning i Fredrikagymnasiet, en linje för utbildning att 

 reparera/bygga i skärgårdsmiljö är under planering. Förprojektmedel 

 söktes av Fredrika Bremerskolan, projektledare är Jörgen Arnstad, 

 skicklig hantverkare.  350 000 kronor är beviljade.  

 Styrgrupp är bildad där Carin Flemström, SSIF, som är initiativtagare 

 ingår som adjungerad. Även referensgrupp finns som ska fungera som 

 ett nätverk samt även kunna ha intressanta föreläsningar. 
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 Uppföljning av Dalarövisionen från 2004 – projektledare är Leif 
 Larsson. Visionsarbetet sker tillsammans med Dalaröföreningarna, även 
 privatpersoner är välkomna med synpunkter och förslag. 
 I januari presenterades arbetsformerna: vad vill vi?, vilka hinder finns?, 
 hur ska det gemensamma arbetet se ut?. Ett mål i arbetet är att 
 engagera ungdom. I utvecklingsarbetet engageras 10 – 15 före-
 ningar/företag som kommer med idéer. 
 En enkät är utskickad men bara några få har svarat ännu.  

Förhoppningsvis kommer Schweizerdalens tomtägarföreningar, 

Ornöborna, Gålö järsar och Dalarö sportklubb att vara med.  

 En Facebook-sida kommer att finnas inom en snar framtid. 

   

 


