Protokoll fört vid årsmöte 2018-10-25, med Kronobäck Klosterruin Kronobäcks
Vänner i samlingslokalen vid klosterkyrkoruinen i Kronobäck
Närvarande:
Christer Andersson

Gun Karlsson

Siv Hildingsson

Ulrika Wretås

Helen Lindeborg

Jan-Olof Colberger

Berith Jönsson

Gunilla Karlsson

Christina Englund

Irene Holm

Gull Strömberg

Börje Jonsson

Michael Pettersson

Jimmy Karlsson

Björn Söderberg

Tommy Englund

Dorota Nygaard

Carsten Karkow

K.G Lundgren

Patrik Byström

Innan årsmötet höll arkeologerna Nicholas Nilsson och Ulrika Söderström, samt historiker
Peter Danielsson, från Kalmar läns museum en föreläsning om utgrävningar och andra
undersökningar kring båtsmanstorpet i Långnäs (Bilaga 1).
§1

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan (Bilaga 2) genomgicks och godkändes av årsmötet.

§2

Val av ordförande att leda årsmötet
Till årsmötesordförande valdes Irene Holm.

§3

Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll
Till sekreterare för årsmötet valdes Börje Jonsson.

§4

Val av två justerare
Till justerare valdes Christina Englund och Dorota Nygaard.

§5

Val av två rösträknare
Till rösträknare valdes Christina Englund och Dorota Nygaard.

§6

Godkännande av mötets utlysande
Tid och plats för årsmötet har varit angivit i föreningens program för året samt på
föreningens hemsida, samtliga medlemmar som uppgivit e-postadress har också kallats via
e-post.
Årsmötet beslutade att godkänna mötets utlysande.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse
Börje Jonsson uppläste styrelsens verksamhetsberättelse (Bilaga 3).
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.

§8

Styrelsens ekonomiska berättelse
Ulrika Wretås presenterade den ekonomiska berättelsen jämte bilagor – Balansrapport,
Resultatrapport, Huvudbok och Verifikationslista (Bilaga 4).
Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska berättelsen.

§9

Revisorernas berättelse
Björn Söderberg uppläste revisorernas berättelse (Bilaga 5) och föreslog ansvarsfrihet för
den avgående styrelsen.

§ 10

Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

§ 11

Stadgeändring
Föreningens stadgar under rubriken "Styrelse och revisorer" lyder som följer:
"Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter, vilka väljes på ordinarie
årsmöte, de ordinarie på en tid av två år och suppleanter för en tid av ett år. De ordinarie
ledamöterna avgår och väljes växelvis vartannat år, två det ena året och tre det andra året."
Föreslås att föreningens stadgar ändras enligt följande:
"Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter, vilka väljes på ordinarie
årsmöte, de ordinarie på en tid av två år och suppleanter för en tid av ett år. De ordinarie
ledamöterna avgår och väljes växelvis vartannat år, tre det ena året och tre det andra året."
Årsmötet beslutade att stadgarna skall ändras i enlighet med förslaget.

§ 12

Val av ordförande för föreningen
Irene Holm omvaldes som ordförande i två år.

§ 13

Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen
Årsmötet beslutade att välja Ulrika Wretås (omval) och Börje Jonsson (omval) till
ordinarie ledamöter i styrelsen på två år t o m verksamhetsåret 2020.
K-G Lundgren och Gull Strömberg valdes av årsmötet 2017 på två år t o m verksamhetsåret
2019. Då K-G Lundgren på grund av hälsoskäl begärt att få lämna sitt uppdrag innan hans
mandattid avslutats föreslogs i hans ställe fyllnadsval av Elisabeth Odarp.
Årsmötet beslutade att välja Elisabeth Odarp som ledamot i styrelsen på ett år.

§ 14

Val av ersättare/suppleanter till styrelsen
Årsmötet beslutade att välja Helen Lindeborg (omval) och Hans Kihlbaum (omval) till
suppleanter i styrelsen på ett år.

§ 15

Val av två revisorer och ersättare för dessa
Årsmötet beslutade att välja K-G Lundgren (nyval) och Björn Söderberg (omval) som
revisorer, samt Jimmy Karlsson (omval) som ersättare för dessa. Samtliga väljs på en
mandatperiod om ett år.

§ 16

Val av valberedning
Årsmötet beslutade att omvälja Christina Englund och K G Lundgren som ordinarie
ledamöter i valberedningen, samt att omvälja Gull Strömberg som ersättare. Samtliga väljs
på en mandatperiod om ett år.

§ 17

Beslut om storlek på medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår skall vara
oförändrat 100 SEK.

§ 18

Anmälda frågor
Inga frågor hade anmälts till årsmötet

§ 19

Mötet avslutas
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Efter årsmötesförhandlingarna informerade Irene Holm om den kommande Skymningskvällen den 15 november samt om att arbetet med 2019 års utställning nu ska ta sin början
och alla medlemmar är välkomna att delta. Planeringsmöte för Skymningskvällen äger rum
den 6 november 18.00. Inget upptaktsmöte för utställningsgruppen är ännu bestämt men
kommer att ske efter Skymningskvällen. Ett flertal medlemmar anmälde sitt intresse att delta
i arbetet med årets utställning.
Börje Jonsson informerade om att vår samarbetspartner Studieförbundet Vuxenskolan
anordnar en hantverkscirkel där man arbetar med äldre tiders dräkter med egna projekt och
eget material.
Ulrika Wretås föreläste om hur Johanniterordens kors utvecklats genom tiderna och att det
inte alls var säkert att det var Malteserkorset som var ordens symbol när deras kloster fanns i
Kronobäck.

_________________________
Börje Jonsson – sekr.

_________________________
Irene Holm – ordförande

_________________________

__________________________

Christina Englund – justerare

Dorota Nygaard – justerare

