Protokoll fört vid Muskö Kulturförenings årsmöte 2016
Lördagen den 7 maj 2016 i Missionshuset, Hammarvägen 14, Muskö
Närvarande: 17 Musköbor/medlemmar hade hörsammat kallelsen.

§1
Lars Vestersköld hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Till ordförande för mötet valdes Lars Vestersköld.
§3
Till sekreterare för mötet valdes RosMarie Karlsson.
§4
Till protokolljusterare, tillika rösträknare valdes Kerstin Selin och Marie Holmgren.
§5
Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.
§6
Förslag till dagordning godkändes och fastställdes.
§7
Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015 föredrogs av Lars, godkändes och
lades till handlingarna.
§8
Styrelsens förvaltningsberättelse, bokslut (balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret 2015
föredrogs av Tommy Karlsson, godkändes och lades till handlingarna.
§9
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 2015 upplästes,
godkändes och lades till handlingarna.
§10
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§11
Verksamhetsplanen inför verksamhetsåret 2016 som är fylld med sedvanliga kulturaktiviteter,
såsom friluftsteater av professionell karaktär, musik, bokcafé och trädgårdsmarknad föredrogs.
En utökad verksamhet under hösten och våren planeras i samarbete med kommunen,
kultur/fritid och Haninge Riksteaterförening. Budgeten för det kommande verksamhetsåret ser
bra ut och verksamhetsplanen fastställdes.
§12
Mötet fastställde en fortsatt årsavgift på 100 kronor per medlem för verksamhetsåret 2016.
Mötet beslutade också att fastställa den reducerade avgiften för stödmedlem eller
familjemedlem för verksamhetsåret 2016 till 50 kronor.

§13
Val av styrelseledamöter:
Lars Vestersköld, Kjell Larsson och RosMarie Karlsson, valdes 2015 på 2 år. (Sitter kvar i 1 år).
Tommy Karlsson, Thomas Kruthammar och Karin Beckman Thoor (nyval) valdes på 2 år.
Tuula Boman, Susanne Lillkvist Avendaño och Lenah Dunström avgår.
Följande styrelsesuppleanter valdes:
Anna Sandberg valdes på 2 år och Dorothy Christensen och Isabelle Dattolo valdes på vardera
1 år.
Bengt Grönqvist avgår.
§14
Till ordinarie revisorer omvaldes Marianne Sallhed Wikner och Berit Rydahl på 1 år.
§15
Till valberedning på 1 år omvaldes Agneta Vestersköld (sammankallande).
Herbert Kussbach och Claes Eveland på 1 år.
§16
Övriga frågor utan beslut.
Frågor ställdes om projektet BIOigen, PRO-förening på Muskö samt Missionshusets fortsatta
öde. Lars Vestersköld informerade om det aktuella läget.
§17
Lars Vestersköld tackade de närvarande för visat intresse och för fortsatt förtroende och
förklarade mötet avslutat.
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