
   

 

ÅRSMÖTE  

DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM 

Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset  2015 04 15 

 

§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, 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 Carin Flemström att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

 Eva de Jong utsågs till rösträknare. 

§7 Fastställande av röstlängd 

20 medlemmar var närvarande. Beslutades att närvarolistan 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 2014 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.   
 Samarbetet med medlemsföreningarna har ökat såväl i antal som
 event. 
 Under 2014 hölls 8 månadsklubbar, se hemsidan tullhuset.org 
 Aktiespararna hade ett möte med Amelia Adamo som gästföreläsare 
 Höstmarknad och julmarknad i samarbete med Dalarö Båtklubb  och 
 Företagarföreningen  blev succé. 
 Föreläsningar av Gösta Maijgren och Ove Svensson samt valupptakt 
 med Martina Mossberg och Robert Noord rönte stor uppskattning. 
 
 Antalet betalande privatpersoner vid årsskiftet var c:a 70 personer och 

antal föreningar/företag var 17. 

 Ordföranden gick igenom årsredovisningen. Föreningen har gjort en 

förlust på 23 716 kronor för år 2014.  

 DKFC har erhållit en gåva till ett värde av 100 000 kronor till Anders 

Franzéns minne. Pengarnas ska användas till kulturella insatser .på 

Dalarö. Ett förslag är att rusta upp Franzéns bod. DKFC:s styrelse 

beslutar om  insända äskanden. 

 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 

 Richard Nordgård, ordförande, Lars-Olof Landin och Bo Tyrefors är 

valda t.o.m. 2015. 

Beslutades omval av Eva de Jong, Berit Karlsson och Björn Åkerblom för 

år 2015 – 2016. 

 

§11 Val av valberedning för ett (1) år    

Beslutades: Omval av Gert Westergren, sammankallande och Eva 

Peterson till valberedning. 

 Nyval av Sören Ejby. 

§13 Styrelsens budgetförslag för 2014 

 Ordförande Richard Nordgård redogjorde för styrelsens budgetförslag 

 för 2015.  



 Föreningen förhandlar fortfarande med Haninge kommun om hyran för 

plan 3. Årskostnaden 2014 blev till slut 75 000 kronor.    

 Föreningen anser att årshyran ska vara 75 000 kronor även för år 2015. 

Enda inkomsten är medlemsavgifter samt mycket begränsade 

uthyrningsmöjligheter. 

 Beslutades att godkänna styrelsens budgetförslag. 

  

§14 Fastställande av årsavgift   

 Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2016 ska vara oförändrad för 

 såväl privatpersoner som Företag/Föreningar. 

  

 §15 Motioner     

 Inga motioner var anmälda. 

§17 Årsmötesförhandlingarna avslutades 
 
 
 
 Årsmötet avslutades med en förträfflig av Agneta Landin tillagad 
 buffé, vinprovning samt musikunderhållning. 
 
 
Eu 
 
 
 
 
Berit Karlsson 
Mötessekreterare 
 
 
 
 
 
Justeras ………………………………………………………………………………………. 
Datum  Richard Nordgård, ordförande 
 
 
 
 
Justeras ……………………………………………………………………………………… 
Datum  Gun Vaalundi 
 
 
 
 
Justeras……………………………………………………………………………………… 
Datum  Carin Flemström 



 
 

Övrig information 
 
LO Landin: 
Planerade vårfesten 1 maj inställd pga för litet antal anmälningar. 
 
Det nystartade Visit Haninge har nu 56 företag som medlemmar. Detta främjar kultur 
utbudet och utveckling av turistnäringen.  
Det råder ett gott samarbete mellan föreningarna. 
Evenemangskalendern på hemsidan www.dalaro.se gäller Dalarö med omnejd. 
 
Gerardo Espejo är anställd på halvtid hos Turistbyrån och har egen firma på den 
andra halvtiden där han efter ett allvarligt överfall bl.a föreläser om brottsoffer. 
Oste som arbetar på Turistbyrån, anställdes också för arbetsträning, han är kvar och 
har blivit mycket duktig.  
 
Michael de Jong: 
31 maj går Bergadagarna på Berga lantbruksskola av stapeln. 
 
Carin Flemström: 
Det är stor invandring och många som behöver/vill integreras. Ett sätt att lära känna 
varandra är att exempelvis bjuda hem en familj på middag, ta en promenad och 
berätta om orten, om lite historia men även lyssna på deras historia. 
Kontaktperson: Stina Hallberg. E-postadress: tillkristina@telia.com 
 
Berit Karlsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dalaro.se/

