Mölle By- och Kulturförening
i tradition med förnyelse

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 26 mars 2017.
Närvarande: 30 medlemmar noterades närvara i stämman enl. bilaga.
§1. Ordförande Mats Jönsson hälsade välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.
§2. Val av ordförande, sekreterare samt justeringspersoner för årsmötet.
Till mötesordförande valdes Bo Hansson, till mötessekreterare Ingemar Löfgren, till justerare
Ebba Wachtmeister och Claes Gudmundsson.
§3. Fråga om kallelsen till årsmötet har skett på rätt sätt.
Stämman fastställde att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar.
§4. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansrapport.
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Mats Jönsson. Stämman godkände berättelsen.
Brigitta Hansson föredrog resultat- och balansrapporter. Stämman fastställde rapporterna i ny
räkning.
§5. Revisorernas berättelse.
Håkan Göthe redovisade revisorernas berättelse, som därefter godkändes och lades till
handlingarna.
§6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
I enlighet med revisorernas rekommendation beslutade stämma ge styrelsen ansvarsfrihet för
2016.
§7. Fastställande av medlemsavgift för påföljande verksamhetsår.
Stämman beslutade styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter för 2018, dvs 200 kr för
enskild medlem, 300 kr för familj i samma hushåll och under samma tak.
§8. Fastställande av övergripande verksamhetsplan.
Styrelsen övergripande verksamhetsplan presenterades av Mats Jönsson. I anslutning därtill
presenterade Birgitta Hansson budgeten för 2017. Stämman antog vpl och budget.
§9. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter.
Valberedningens sammankallande Chatarina Lindgren redovisade beredningens förslag till
Ordförande samt övriga styrelsemedlemmar.
Stämman beslutade följande:
Ordförande Mats Jönsson, omval på ett år.
Styrelseledamöter:
Elisabeth Brenner, omval på ett år.
Christina Ullenius, omval på ett år.
Ingemar Löfgren, omval på ett år.
Bo Larsson, nyval på ett år.
Magnus Löfqvist, nyval på ett år.
Maria Svensson, nyval på ett år.
Lena Johansson Thor, nyval på ett år.
Lars Steen, nyval på ett år.

§10. Val av revisorer och en revisorssuppleant.
Stämman beslutade omval av Lars Nyrén och Per-Anders Delshammar för ett år, samt omval av
Håkan Göthe som revisorssuppleant för ett år.
§11. Val av valberedning om tre ledamöter för ett år.
Stämman beslutade omval av Chatarina Lindgren (sammankallande) för ett år, samt nyval av
Karin Eriksson Wisten och Arne Medin för ett år.
§12 Behandling av styrelsen proposition angående stadgeändring.
De av styrelse föreslagna förändringarna av stadgarna presenterades av Christina Ullenius.
Beträffande § 9 i förslaget noterades att medlemsmotionen avseende ansvarig utgivare för
Möllekuriren i och med styrelsens stadgeförslag är slutgiltigt hanterad.
Förslag framfördes att lydelsen av §11, pkt 7 ska vara ”Presentation av övergripande
verksamhetsplan samt budget”. Förslaget godtogs av stämman.
Mot denna bakgrund kommer förnyelsen av stadgarna att tas upp för beslut på en extra
föreningsstämma i samband med sommarmötet 2017.
Föreningen verkar således enligt nuvarande stadgar tills slutgiltigt stämmobeslut fattats om
De föreslagna förändringarna.
§13. Inga medlemsmotioner har inkommit till stämman.
§14. Övriga frågor.
Mats Jönsson avtackade de styrelseledamöter som i och med detta möte lämnar sina uppdrag.
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