
Mölle By- och Kulturförening

PROTOKOLL
från årsmötet i Mölle By- och Kulturförening den 20 mars 2016 i Stationshuset__________________

Närvarande: 30 medlemmar

§ 1.
Mötet öppnades av ordföranden Mats Jönsson, som hälsade alla välkomna.

§ 2
Till ordföranden vid mötet valdes Bo Hansson och till sekreterare Ebba Wachtmeister.

§ 3.

Till justerare, tillika rösträknare valdes Lillemor Löfgren och Ann-Britt Laestadius.

§ 4.
Mötet bekräftade att kallelsen skickats ut i behörig ordning.

§ 5.
Dagordningen godkändes

§ 6.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 genomgicks och mötet godkände därefter densamma.

§ 7.
Resultat- och balansräkningarna redovisades av kassören Birgitta Hansson.
Mötet godkände årets räkenskaper.

§ 8.
Lars Nyrén, ordinarie revisor, läste upp revisionsberättelsen som godkändes och lades till 
handlingarna.

§ 9.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§ 10.
Frågan om ev. ändring av medlemsavgiften fr o m  2017 bordlades för att tänkbara alternativ ska 
kunna analyseras. Frågan tas upp igen i samband med sommarmötet 2016.

§ 11.
Mats Jönsson fortsätter som ordförande till årsmötet 2017.

§ 12.
Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelseledamöter, samtliga på ett år.

Gunilla Larsson (omval)
Christina Ståhl Hallengren (omval)
Christina Ullenius (omval)

Carola Hannah (nyval)
Tina Rydberg (nyval)
Elisabeth Brenner (nyval)

Årsmötet godkände valberedningens förslag.
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§ 13.
Valberedningen presenterade sitt förslag till två revisorer och en revisorsuppleant, samtliga på ett 
år.

Lars Nyrén, ordinarie revisor (omval)
Per Delshammar, ordinarie revisor (omval)
Håkan Göthe, revisorsuppleant (omval)

Årsmötet godkände valberedningens förslag.

§ 14.
Till valberedningen valde stämman Chatarina Lindgren (sammankallande), Åke Järnblad samt Mårten
Stenberg, samtliga på ett år.

§ 15.
Motion för stadgeändring har inkommit från Chatarina Lindgren. Eftersom motionen inte har 
offentliggjorts i tid bordlades frågan till ett extra ordinarie möte i samband med Möllemötet i juli.

§ 16. 
Övriga frågor:
Aina Svensson informerade kortfattat om Kapellföreningens verksamhet samt efterlyste hjälp dels 
som värd under sommarens konserter samt vakt under sommarens Vägkyrka.

Avgående redaktör för Möllekuriren Birgitta Hansson och avgående styrelseledamöter Katja Löfkvist 
och Ebba Wachtmeister avtackades. Avgående styrelseledamot Hasse Hansson kommer att avtackas
vid ett senare tillfälle.

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:

Ebba Wachtmeister

Justeras:

Lillemor Löfgren

Ann-Britt Laestadius


