Protokoll fört vid årsmöte 2012-10-11, Kronobäck
Klosterruin Kronobäcks Vänner
Närvarande:
Ulrika Wretås
Helen Lindeborg
Michael Pettersson
Berith Jönsson
Margareta Svendsby
Sten Sandmark
Gunilla Karlsson
Christer Andersson
Gun Karlsson
Bengt Turfors
Pehr Enoch Andersson
Christina Englund
Jimmy Carlsson
Gull Strömberg
KG Lundgren
Iréne Holm
Caroline Carlsson
§1 Godkännande av föredragningslistan
Ett tillägg gjordes till föredragningslistan med punkt 16 B "Beslut av och förslag till
stadgeändringar".

§2 Val av ordförande att leda årsmötet
Till ordförande utsågs Iréne Holm.

§3 Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll
Till sekreterare utsågs Caroline Carlsson.

§4 Val av två justeringsmän
Till justerare utsågs Pehr Enoch Andersson och Bengt Turfors.

§5 Val av två rösträknare
Till rösträknare utsågs Pehr Enoch Andersson och Bengt Turfors.

§6 Godkännande av mötets utlysande
Årsmötets utlysande godkändes.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Caroline Carlsson läste upp styrelsens verksamhetsberättelse. Årsmötet godkände densamma.

§8 Styrelsens ekonomiska berättelse
Ulrika Wretås läste upp styrelsens ekonomiska berättelse. Årsmötet godkände densamma.

§9 Revisorernas berättelse
Bengt Turfors läste upp revisorernas berättelse. Årsmötet godkände densamma.

§10 Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§11 Val av ordförande
Iréne Holm blev vald till ordförande 2011 och sitter därmed kvar ett år till.

§12 Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen
Omval av Ulrika Wretås och Caroline Carlsson. KG Lundgren och Gull Strömberg sitter kvar i
styrelsen ett år till.

§13 Val av ersättare/suppleant till styrelsen
Omval av Börje Jonsson. Nyval av Helen Lindeborg som ersätter Christina Sandelius.

§14 Val av två revisorer och ersättare för dessa
Omval av Bengt Turfors och Björn Söderberg. Omval av Lennart Holm som ersättare.

§15 Val av valberedning

Omval av KG Lundgren. Nyval av Christina Englund. Omval av Gunilla Karlsson som ersättare.

§16 A Beslut om storlek på medlemsavgift nästkommande verksamhetsår
Årsmötet beslutade behålla medlemsavgiften på 100 kr.

§16 B Beslut av och förslag till stadgeändringar
Årsmötet beslutade fastställa det förslag till ändring i stadgarna som föreslogs vid föregående
årsmöte gällande föreningens ändamål och syfte. Formuleringen har hittills medfört en olycklig
begränsning av verksamheten. Föreningen intresserar sig inte enbart för klosterkyrkan utan även
andra delar som kan ligga bortanför denna byggnadsdel samt även för Kronobäcks plats i historien
utanför medeltiden.
Utdrag ur stadgarna från 2009-10-14:
"Föreningen Klosterruin Kronobäcks Vänner arbetar för att öka kunskapen
om Kronobäcks klosterkyrkas historik och plats i det lokala medeltida
samhället."

Ett nytt förslag till tillägg i stadgarna gällande föreningens ändamål och syfte presenterades.
Tillägget lyder: "Föreningens verksamhet är religiöst och politiskt oberoende." Beslut om tillägget
tas vid nästa årsmöte.

§17 Anmälda frågor
Ordföranden informerade om kommande verksamhetsårs aktiviteter och evenemang.

§18 Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

________________________

________________________

Ordförande Iréne Holm

Sekreterare Caroline Carlsson

________________________

________________________

Justerare Pehr Enoch Andersson

Justerare Bengt Turfors

