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2018 04 04

ÅRSMÖTE
DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM
Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset - 2018 04 04
§1

Mötet öppnas av ordförande Bo Tyrefors 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 Bo Tyrefors utsågs att leda årsmötet.

§5

Val av sekreterare för årsmötet
Mötet utsåg Lars-Olof Landin till sekreterare.

§6

Val av justerare.
Mötet utsåg Björn Åkerblom och Maud Hilton att tillsammans med
ordföranden justera protokollet samt tillika vara rösträknare.

§7

Fastställande av röstlängd
27 medlemmar var närvarande och 8 medlemsföreningar var
representerade. 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 Bo Tyrefors redogjorde för 2017 års verksamhetsberättelse
och årsredovisning. Handlingar har funnits på hemsidan och varit utsänd
med e-post i samband med kallelsen.
Under året blev Vision Dalarö klar och ska i maj 2018 överlämnas till
kommunstyrelsen. Leif Larsson, som varit sammankallande för
visionsarbetet, redogjorde för hur arbetet gått till. Detta redovisas också
på föreningens hemsida www.tulluset.org där också alla kommentarer
som kommit in finns att läsa. Detta är ett levande dokument, där
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åtgärdsplaner m.m. fortlöpande kommer att redovisas på hemsidan.
Vidare har nytt hyreskontrakt med kommunen arbetats fram gällande till
2019.
Bokslutet redovisade ett överskott 25.158 kr och ett eget kapital på
198.555 kr. Styrelsens förslag var att överföra överskottet i ny räkning.
Beslöts att lägga verksamhetsberättelse och bokslut till
handlingarna.
§9

Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet
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.
Beslöts att godkänna styrelsens förslag att överföra årets
överskott i ny räkning samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
det gångna verksamhetsåret.

§10

Val av ordförande och ordinarie styrelseledamöter för 2 år
På valberedningens förslag omvaldes Bo Tyrefors som ordförande och
ledamöterna Richard Nordgård och Lars-Olof Landin samtliga till 2020.
Berit Karlsson hade efter lång och trogen tjänst meddelat att hon inte
stod till förfogande för omval. Lars Ejdeklint nyvaldes till 2019
(fyllnadsval). Vidare nyvaldes Eva Gunnarson till 2020 och Terje
Gunarson till 2019. Konstaterades att Leif Larsson, Tiit Vaalundi och
Björn Åkerblom samtliga var valda till 2019.

§11

Val av revisorer
Beslöts att omvälja Erik Åhsberg, auktoriserad revisor, och Lars
Palmgren, lekmannarevisor till 2020.

§ 12

Val av valberedning för ett (1) år
Beslöts att omvälja Bo Malmsten och Sören Ejby till valberedning med
Bo Malmsten som sammankallande till 2019.

§13

Styrelsens budgetförslag för 2018
Budgetförslaget visade beräknade intäkter på totalt 123 000 kronor och
beräknade kostnader på 143.000 kr. Styrelsens verksamhetsplan är att
arbeta med intäktsförstärkande åtgärder som utökad uthyrnings- och
konferensverksamhet i samarbete med den nya Tullhusrestauranginnehavaren samt att undersöka vilka kulturbidrag som finns att få för
dem pågående kulturverksamheten.
Beslöts att godkänna styrelsens förslag till budget.
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§14

Fastställande av årsavgift
Årsmötet beslöt att årsavgiften för 2019 skall vara oförändrad 100 kronor
för enskilda personer och föreningar.

§15

Motioner
Konstaterades att inga motioner var anmälda.

§ 16

Övrigt
Berit Karlsson avtackades efter många års verksamhet i Dalarös
föreningsliv och bl.a. som sekreterare och en av grundarna till DKFC för
10 år sedan. 9 år som kassör i DKFC med en akvarell med Dalarö motiv.

§17

Konstaterades att samtliga beslut varit enhälliga varefter ordföranden
avslutade den formella delen av årsmötesförhandlingarna.
Årsmötet fortsatte sedan med gemensam middag i form av en härlig
skärgårdsbuffé, där 30-talet personer deltog.
Södra Maltfabriken i Haninge, ett nytt lokalt bryggeri, deltog genom att
presentera sin verksamhet och arrangera en ölprovning med
sammanlagt 6 olika ölsorter, som prövades ihop med bufféns olika fiskoch kötträtter samt den avslutande ostbrickan.
Inbjuden som middagsgäst var kyrkoherden i Haninge nya pastorat,
Österhaninge församling, Västerhaninge och Muskö församling samt
Dalarö, Ornö, Utö församling ingår.
Det nya pastoratet har 11 kyrkor och en befolkning med 88 000
invånare varav hälften ca 44.000 är kyrkotillhöriga.
Kyrkoherden anförde att målet med det nya storpastoratet är att stärka
kompetens, utbildning och ekonomi centralt för att ge utrymme för den
viktiga lokala verksamheten i form av kyrkliga handlingar, dop,
konfirmation och diakoni. Det nya pastoratets motto är ”starka
tillsammans med lokal prägel”.
Dalarö, Ornö, Utö församling har sedan tidigare en livaktig
församlingsverksamhet med den lokala nomineringsgruppen ELS – En
Levande Skärgårdskyrka, som efter kyrkovalet 2017 är representerade i
både kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Lokalt finns sedan Församlingsråd
och en distriktspräst med ansvar för den lokala verksamheten. Krister
Stenberg betonade att det var mycket viktigt att ge de lokala
Församlingsråden stort utrymme att vara med och forma den lokala
verksamheten.
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Eu

Lars-Olof Landin
Mötessekreterare

Justerat 15/5 2018

……………………………………………………………………………………….
Bo Tyrefors, ordförande

………………………………………………………………………………………
Björn Åkerblom

…………………………………………………………………………………………
Maud Hilton

