
 

Årsmöte, Protokoll   29/5-2017 

 

1. Val av ordförande. Madeleine Nilsson 
Val av sekreterare: Viktoria Dahl 
Val av justerare: Vivianne Kempe och Monica Neptun 

2. Godkännande av kallelseförfarandet: JA. 
Kallelse uppsatt vid Blomstermåla, Badhus, Kyrka, Hemköp, Maleviks kakhus. 

3. Fastställande av föredragningslistan: JA 
4. Styrelsens årsberättelse. Madeleine Nilsson berättar om året 2016.  
5. Revisionsberättelse samt fastställande av räkenskaperna. Viveca Hansson Gidlund berättar om 

gångna året. 
Tidigare betalade medlemmarna in årsavgiften innan årsskiftet vilket blev krångligt vid bokföring. 
Nu skickas inbetalningsavier till medlemmarna i mars vilket förenklar det hela. 
Madeleine räknar antal böcker i lager. Så att detta stämmer med budget. 
För att fastställa räkenskaperna skall revisorerna kontaktas. Därefter nytt möte. 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Ej klart. Nytt möte efter kontakt med revisorerna. 
7. Val av styrelsens ordförande. Tidigare ordförande sitter kvar under 3 år. 
8. Val av styrelsens styrelsemedlemmar. Tidigare styrelsemedlemmar sitter kvar under 3 år. 
9. Val av revisor. Tidigare revisor sitter kvar under 3 år. 
10. Val av valberedning. Tidigare valberedning sitter kvar under 3 år 
11. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret.  

Kommande år 2018 är medlemsavgifterna satta till;  
Familj: 270:-, Enskild: 170:-, Ständig medlem: 5000:- 

12. Framställningar från styrelsen: 
35 000:- har betalts in (2017) till Särö Kulturarvs stiftelse för år 2016. 2017 kommer denna summa 
bli 25.000:- . 

13. Motion från medlem: Inga 
14. Övriga frågor:  

Det var väldigt bra att pricka av medlemmarna när de anländer till Säröhus vid temadagarna. 
Vi fortsätter med detta koncept. 
Vi medverkar i liten skala under midsommarfirandet på bassängbacken. Försäljning av kort 
och böcker. Eventuellt dricka. Detta för att väcka intresse kring kulturarvet och därmed få 
fler medlemmar. 
Säröhus donerar 5000:- per år till midsommarfirandet. 
Särö Kulturarvs vänner tipsar om midsommar i sina digitala kanaler. 

15. Mötet av slutas. 
 
 
……………………………………… ………………………………………… ……………………………………………. 
Ordförande Kassör Justeringsman 
Madeleine Nilsson Viveca Hansson Gidlund Monica Neptun 
 
……………………………………… …………………………………………  
Justeringsman Sekreterare  
Vivianne Kempe Viktoria Dahl  


