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Protokoll fört vid Dalarö Hembygdsförenings årsmöte
söndagen den 25 mars 2018 i Tullhuset, Dalarö

0

Mötets öppnande och upprättande av röstlängd
Föreningens ordförande Björn Åkerblom förklarade årsmötet
öppnat.
Röstlängd upprättades varvid 61 st. medlemmar befanns representerade.

1

Val av ordförande och sekreterare vid mötet
Björn Åkerblom valdes till årsmötets ordförande och Klas Rosberg till
sekreterare.

2

Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Konstaterades att årsmötet utlysts i enlighet med föreningens stadgar.

3

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Lena Åsander och
Göran Rude.

4

Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning
Årsredovisningen för 2017 års verksamhet föredrogs och godkändes
av mötet.
Mötet beslöt godkänna resultat- och balansräkning för 2017.
Uppkommen förlust 8 063:- balanseras i ny räkning.

5

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen för 2017 års verksamhet föredrogs av
Lars Palmgren.
Revisorn yrkade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

6

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt i enlighet med revisorns yrkande att bevilja
styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

7

Val av ordförande för en tid om 1 år
Till ordförande för Dalarö Hembygdsförening omvaldes
Björn Åkerblom, till årsmötet 2019.
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8

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valdes enligt valberedningens förslag:
Ledamöter:
Gun Vaalundi, vald till årsmötet 2019
Olle Dolk, vald till årsmötet 2019
Klas Rosberg, vald till årsmötet 2019
Gösta Maijgren är omvald till årsmötet 2020
Suppleanter:
Anders Bengtsson, vald till årsmötet 2019
Kinna Ahlmér omvald till årsmötet 2020

9

Val av revisor och revisorssuppleant
Till revisor och revisorssuppleant omvaldes Lars Palmgren och
Gunilla Hansson, till årsmötet 2019.

10

Val av ombud till Stockholms Läns Hembygdsförbund
Som ombud till Stockholms Läns Hembygdsförbund omvaldes
Kinna Ahlmér.

11

Val av tre ledamöter i valberedningen
Årsmötet föreslog och beslöt omval av följande valberedning
Gurli Malmsten, Gunilla Fardelius och Monica Ehn.
Sammankallande är Gurli Malmsten.

12

Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
Styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag föredrogs och
årsmötet beslöt godkänna framlagd verksamhetsplan och framlagt
budgetförslag för verksamhetsår 2018.
Årsmötet beslöt om oförändrad medlemsavgift på 150:- per år.

13

Av styrelsen framlagda förslag
Inga förslag föreligger.

14

I stadgeenlig tid inkomna motioner
Inga motioner har inkommit till styrelsen.
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15

Stipendium till Dalarö Hembygdsförening
Tiit Vaalundi utdelade Dalarö Villaägarförenings Stipendium för 2017
till Dalarö Hembygdsförening.
Stipendiet är på 3 000:- och kommer från Mårten Sterners Minnesfond.
Motiveringen lyder:
För 20 års hängivet och enastående arbete med dokumentation och
föredrag om Dalarö och dess historia.

16

Båtutflykt
Kinna Ahlmér informerade om att på föreningens båtutflykt till
Bruno Liljefors Bullerö, finns det endast ett fåtal platser kvar.
56 st. har redan anmält sig.

17

Mötets avslutande
Mötesordförande Björn Åkerblom tackade mötesdeltagarna för deras
närvaro och förklarade årsmötet avslutat.
Björn Åkerblom inbjöd därefter till 20- årsfirande med jubileumsdrink och
snittar.
Som gåva till deltagarna utdelades specialutgåva av Dalarö Shimmyn 20 år.

__________________________________
Klas Rosberg
Vid protokollet

__________________________________
Björn Åkerblom
Mötesordförande

Justeras:

________________________________
Göran Rude
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__________________________________
Lena Åsander

