Protokoll fört vid ordinarie föreningstämma med
……………….Kulturarv Marieholm ekonomisk förening.
Tid 2019-03-12 kl 18.00- 20,30
Plats Marieholms Kyrka
Innan mötet kåserade Peder Losten om hur boken ”En gång i Marieholm” kom till och
om gamla tiders villkor för folk.

1.Mötets Öppnande: Sture Jonsson hälsade välkomna och öppnade mötet.
2. Upprättande av närvarolista: De närvarande antecknar sig i närvarolistan.
Bilaga 1
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 Thore Gustavsson valdes.
5.Fråga om Kallelse till stämman skett på behörigt sätt:
Enligt föreningens stadgar har kallelse sänt per post till medlemmarna.
Åtgärden godkänns av stämman
6.Styrelsens Årsredovisning Årsredovisningen föredrogs av Lars Magnusson.
,,,,,,Intäkter och utgifter balanseras, årets överskott 11 332 kr.Stämman beslutade
,,,,,,godkänna rapporten och att lägga redovisningen till handlingarna.
Bilaga 2.
7.Revisionberättelsen; Lennart Lidqvist läste revisorernas berättelse. Förslaget till
ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrktes. Revisionsberättelsen i bilaga 3.
8.Fastställande av resultat och balansräkning: Stämman beslutar i enlighet
med styrelsens förslag 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 enligt styrelsens förslag att årets resultat 11332 kr
överförs i ny räkning.

11. Fråga om arvoden och fastställande av medlemsavgifter: Medlemsavgifter
för 2018 lämnas oförändrade 100 kr enskild person. Styrelsen arbetar ideellt
utan arvoden.
12.

Budget och handlingsplan för Kulturarv Marieholms framtid: Styrelsens
budgetförslag. Beräknade intäkter 259 000 kr täcker beräknade kostnader 2019
Befintliga projektmedel ca 375 000 kr finansierar pågående och planerade
projekt
bilaga 4

13.
Valberedning: Valberedare saknas, föreslogs att styrelsen tar fram namn till
nästa stämma. Stämman godkände detta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14. Val av styrelse; styrelsens förslag antogs, 2019 år styrelse blev sålunda.
Sture Jonsson
Omval 1 år
ordf.
vice ordf. Fyllnadsval för avlidne Lars Göran Magnusson kunde inte genomföras.
Styrelsen förslås lösa det under året.
Annika Särnmark
1 år kvar
ledamot
Johan Malm
1 år kvar
ledamot (kommunens representant)
Andree´ Holmström
1 år kvar
ledamot
Karl-Gunnar Sandström omval 2 år
sekreterare
Anders Hermansson
omval 2 år
ledamot
Omval 1 år Berit Petterson
suppleant
Omval 1 år Kjell Johansson
suppleant
Omval 1 år Lage Bard
suppleant

15.
Val av revisorer; Revisor Kajsa Karlsson revisor Lennart Lidqvist och
suppleant IngaLill Norr, suppleant Berit Skärfve Gullbrand väljs på ett år.
16.
Inlämnade förslag. Förslag att en scen med tak vid gamla kolladan byggs
skall tas i styrelsen.
17.
Övriga frågor: Lage Bard och Thomas Svenningsson fortsätter med museum
i Fabriken. Målbilden är att skaffa skärmar för att visa rörliga bilder. Kanalrensning
Mosjön – Flaten - Hillerstorp skall ske under 2019. Länsstyrelsen har beviljat ett
bidrag på 225 000 kr, kommunalt bidrag söks också. Börje Nyberg och Sverker
Larsson har bytt ut dåliga vägvisarskyltar på Saxhytteleden och Lindestubbeleden.
18.

Sture Jonsson avslutade mötet.

Vid Protokollet K-G Sandström mötessekreterare
Justeras:

Sture Jonsson

Sverker Larsson

Mötesordförande

Protokolljusterare

Tore Gustavsson
Protokolljusterare

