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ÅRSMÖTE
DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM
Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset - 2017 04 05
§1

Mötet öppnas 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.
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 Lars Olof Oldén och Eva de Jong att tillsammans med
ordföranden justera protokollet samt tillika vara rösträknare.

§7

Fastställande av röstlängd
33 medlemmar var närvarande. Beslutades att närvarolistan används
som röstlängd. Vid eventuell röstning ska kontroll ske att alla betalat
medlemsavgiften. Inga fullmakter presenterades.

§8

Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning
Ordförande Richard Nordgård redogjorde kort för 2016 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 idag 76 privatpersoner och 15 föreningar som
medlemmar. Föreningarna betalar för att disponera och/eller hyra lokal.
Samarbetet med de 15 medlemsföreningarna har ökat och fungerar bra.
Styrelsen har haft 7 sammanträden under året.

Föreningen har också haft höst och julmarknad samt julgransplundring.
Nationaldagen firades med sång av kyrkokören och tal av Richard
Nordgård.
En uppskattad familjeteater spelades i Tullhusparken.
Mari Ljungstedt och Amelia Adamo gästade tisdagsträffar och Gösta
Maijgren föreläste om Lotslivet på Dalarö.
Bokslut: Verksamhetens balans och resultat redovisas.
Årets resultat: 45 867 kronor.
Beslutas 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 gett anledning till
några anmärkningar.
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

§10

Val av ordförande och ordinarie styrelseledamöter för 2 år
Beslutades att utse Bo Tyrefors som ordförande för år 2017 – 2019.
Berit Karlsson, Lars-Olof Landin och Björn Åkerblom är valda till 2018.
Beslutades - Omval av Richard Nordgård till 2017 - 2019.
Beslutades - Nyval av Leif Larsson och Tiit Vaalundi – 2017 – 2019.

§11

Val av valberedning för ett (1) år
Beslutades: Omval av Bo Malmsten och Sören Ejby.

§ 12

Val av revisorer
Beslutades - Omval av Erik Åhsberg, auktoriserad revisor och Lars
Palmgren, lekmannarevisor.

§13

Styrelsens budgetförslag för 2017
Budgetförslaget presenterar intäkter av uthyrning, dispositionsrätt till
föreningar, sponsring/gåvor = totalt 123 000 kronor.
Kostnader som lokalhyra, el/vatten försäkring, annonsering, register,
bankkostnader med mera = totalt 123 000 kronor.
Beslutades att godkänna styrelsens budgetförslag.

§14

Fastställande av årsavgift
Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2018 är oförändrat 100 kronor.
Konstaterades att alla beslut fattats i enighet

§15

Motioner
Inga motioner var anmälda.

§ 16

Övrigt
DKFC har äntligen fått besked från Haninge kommun att DKFC får ett
hyreskontrakt på ytterligare 3 år. Hyra 75 000 kronor/år
Årets nationaldag föreslås benämnas Marinens dag. Den svenska
flottans födelsedag är den 7 juni.
Båtturer till alla vrak utanför Dalarö planeras ett tiotal gånger till
sommaren. Föreslås att ha grupper om 20 personer/resa.
Den tidigare Dalarövisionen avslutades 2004. Gymnastikhallen var ett
resultat av den visionen.
Kommunen tog upp Dalarödialogen igen 2016. Dalarö vision startade
igen. En arbetsgrupp arbetar. En åtgärdsplan har startats av Lars Olof
Landin och Leif Larsson. Planen gäller parkeringar på Dalarö. En Pplatsutredning pågår. Parkeringar på nedre delen av torget och flera
platser föreslås.
DKFC är nu medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund.
DKFC;s mål är att få hyra hela Tullhuset och driva det som kulturhus.
DKFC kan utses till remiss instans.
Eva de Jong avtackades efter 9 år som kassör i DKFC med en present.
En mycket uppskattad kassör. Tack för alla år.
Richard Nordgård avtackades med en blomma efter alla sina år som
ordförande i föreningen. Richard fortsätter nu i föreningen som kassör.

§17

Årsmötesförhandlingarna avslutades.
Årsmötet avslutades med en förträfflig buffé samt vinprovning och
trevlig samvaro.

Eu

Berit Karlsson
Mötessekreterare
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Justeras ……………………………………………………………………………………….
Datum
Bo Tyrefors, ordförande

Justeras ………………………………………………………………………………………
Datum
Lars Olof Oldén

Justeras………………………………………………………………………………………
Datum
Eva de Jong

