Information från styrelsen – juni 2016
CULMEN PLUS årsstämma hölls fredagen 3 juni och vi vill i det följande informera
om vad som avhandlades på stämman. Föreningens årsredovisning kommer du att
erhålla i din brevlåda.
Först vill vi dock tacka alla som under det gångna året engagerat sig i föreningsarbetet på olika sätt. Vi vet att dessa frivilliga insatser, såväl i stort som i smått,
uppskattas av våra boende och vi vill poängtera dess betydelse för allas vår trevnad.
Nu till stämman.


Som styrelseledamöter valdes:
Håkan Andersson (ordf)
Hans Erkers (vice ordf)
Solveig Persson (sekr)
Bengt Judén (ledamot),
Lena Kilander (ledamot),
Ove Forsberg (ledamot)
(Angivna funktioner beslutade vid styrelsens konstituerande möte)



Till revisor valdes Nils-Göran Karlsson med Leif Riiser som suppleant.



I extra stämma har ytterligare en ledamot, Raymond Hedman, invalts i
styrelsen. Raymond kommer som kassör att ersätta avgående Ewa Aspman.



Föreningens ekonomi framgår av årsredovisningen. För den som är
intresserad av en mera detaljerad information om intäkter och kostnader
redovisas dessa på nästa sida.



Styrelsen beviljades ansvarsfrihet på rekommendation av revisor Bengt
Åsebol.



Avgiften, som enligt stadgarna beslutas av stämman, skall fortsatt vara 450 kr
person/månad men styrelsen har mandat att temporärt sänka avgiften om
ekonomiskt utrymme finns. Styrelsen har därför beslutat att i ett första steg
under perioden juli - sept 2016 sänka avgiften till 300 kr person/månad.
Förhoppningen är att kunna fortsätta med den nivån året ut i enlighet med vad
vi tidigare aviserat.



Som tidigare utgår inget arvode varken till styrelseledamöter eller till övriga
som gör värdefulla arbetsinsatser för föreningen i samband med olika
aktiviteter.



Några motioner fanns inte att behandla.
Forts…

Styrelsens övergripande mål är att CULMEN PLUS visionen skall fullföljas och
verksamheten utvecklas vidare. Tills vidare i nuvarande form, men om så är
nödvändigt, eller om det av andra skäl bedöms vara lämpligt, i en annan
föreningsform.
Vi är ju idag en förening med många aktiviteter. Alla veckans vardagar innehåller
någon schemalagd verksamhet. Vi gör gemensamma utflykter, vi lyssnar på föredrag
i Vardagsrummet där vi då och då också samlas för trevlig samvaro i kombination
med en god måltid. Allt detta sker genom initiativ av och under ledning av enskilda
medlemmar vilka därigenom som ovan nämnts gör viktiga insatser för vår trevnad
och gemenskap.
Av våra ledord Trygghet-Gemenskap-Service är Gemenskap den del som hittills
uppfyllts bäst. Vi vill under det kommande året ägna trygghets- och servicebegreppen
ökat intresse.
Vi återkommer på eftersommaren med information om planer och program för
verksamheten under hösten. Idéer och förslag till aktiviteter mottas med tacksamhet.
Vi önskar alla en skön sommar!
2016-06-09
CULMEN PLUS styrelse

Specifikation av intäkter och kostnader 2015
Intäkter
Kostnader
Medlemsavgifter
631500
Hyreskostn Gästlägenhet
Vinkällaren
400
Hyreskostn Pluslokaler
Vardagsrum
23400
Butler
Förråd
42050
Gemenskap
Gästlägenhet
23300
Trivselkostnader
Bidrag från Culmen AB
125000
Administration
Försäkring
Resekostnader
Redovisning, revision
Bank o förvaltning
Avbetalning 2015 till
Culmen AB för möbler
Avskrivningar

36000
300000
146173
56631
16041
11334
4468
699
30978
3359
77500
157500

Anm:
Av kostnaden för gemenskap utgör förbrödningsmiddagen jan 2015 = 45.505 kr.

