Protokoll fört vid ordinarie föreningstämma med
……………….Kulturarv Marieholm ekonomisk förening.
Tid 2017-03-29 kl 18.00- 20,30
Plats Marieholms Kyrka
Närvarande: Separat närvaroförteckning

bilaga 1

1. Mötets Öppnande: Sture Jonsson hälsade välkomna och öppnade mötet.
2.Upprättande av närvarolista: De närvarande antecknar sig i närvarolistan.
3.Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Sture Jonsson väljs till stämmoordförande och K-G Sandström sekreterare
4.Val av två protokolljusterare tillika rösträknare:
Sverker Larsson och Eijla Lidqvist valdes.
5.Fråga om Kallelse till stämman skett på behörigt sätt:
Enligt föreningens stadgar har kallelse sänt per post till medlemmarna.
Dessutom har det annonserats på hemsidan. Åtgärden godkänns av stämman
6.Styrelsens Årsredovisning Årsredovisningen föredrogs av Lars Magnusson.
,,,,,,Intäkter och utgifter balanseras, årets överskott 5089 kr.Stämman beslutade att
,,,,,,godkänna rapporten och att lägga redovisningen till handlingarna.
Bilaga 2.
7.Revisionberättelsen; Lennart Lidqvist läste revisorenas berättelse. Förslaget
disponering av medlen tillstyrktes. Revisionsberättelsen finns med i bil 2.

till

8.Fastställande av resultat och balansräkning: Stämman beslutar i enlighet
med förslag från revisorerna att fastställa resultat och balansräkning för
räkenskapsåret.
9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: Stämman beslutar i enlighet med
förslag från revisorerna att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret
10.

Fråga om användande av verksamhetsårets resultat enligt
balansräkningen: Stämman beslutar att enligt styrelsens förslag att årets
resultat 5089 kr överförs i ny räkning.

11.

Budget och handlingsplan för Kulturarvs Marieholms framtid: Styrelsens
budgetförslag. Beräknade intäkter 258 000 kr täcker beräknade kostnader 2017

Befintliga projektmedel ca 662 000 kr finansierar pågående och planerade
projekt
12.

Fråga om arvoden och fasställande av medlemsavgifter: Medlemsavgifter
för 2017 lämnas oförändrade. Styrelsen arbetar ideellt utan arvoden.

13.
Valberedning: Annika Särnmark o Anette Björklund föreslogs till val……. beredning. Stämman godkände valet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14. Val av styrelse; Valberedningens förslag antogs, 2017 år styrelse blev
,,,,,,,sålunda.
Omval 1 år Sture Jonsson
ordf.
Lars-Göran Magnusson Ett år kvar
vice ordf.
Annika Särnmark
Ett år kvar
ledamot
Omval 1 år Daniel Ling
ledamot
Johan Malm
Ett år kvar
ledamot
Omval 2 år Karl-Gunnar Sandström
sekreterare
Omval 2 år Anders Hermansson
ledamot
Omval 1 år Berit Petterson
suppleant
Omval 1 år Kjell Johansson
suppleant
Omval 1 år Lage Bard
suppleant

15.
Val av revisorer;Nyval 1 år OveEdin omval 1 år Lennart Lidqvist ……
revisor. Suppleanter omval 1 år Bodil Adolfsson ,omval 1 år IngaLill Norr
16. Nya Frågor: Belysning vid Hammarsmedjan och kolladan har satts upp.
På stämman framkom frågan om kyrkan skall belysas, det skall styrelsen lägga
, ,,,,in i planeringen.
17. Övrigt: En ny satsning på museums verksamheten har skett, samarbetet med
övriga industrimuseum i kommunen samt Gislaveds Industrimuseum och
Åsenhöga Hembygdsförening fortsätter. Skärmar för visning av bilder har tagits
fram, skall ställas ut i Fabriken. Rensning av hamninloppet behöves igen samt
vägen till hamnen bör förbättras. Ett projekt i samarbete med Samhällsföreningen.
18. Föredrag: Lage Bard höll ett intressant föredrag med bilder på människor
som verkat i Marieholm.
19.

Sture Jonsson avslutade mötet.
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