
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE I LURÖSKÄRGÅRDENS NATUR- OCH 

KULTURFÖRENING  2011-04-26 

 

 

§ 1  Till ordförande för årsstämman valdes Peter Lindblom, med godkännande av 

förelagda förslag till dagordning. 

 

§ 2 Styrelsen anmälde Marianne Westerberg Edgren till mötets protokollförare. 

 

§ 3  Årsmötet valde Claes Hassel och Carl Ax och till att justera protokollet. 

 

§ 4  Årsmötet beslutade att stämman blivit behörigt kallad 

 

§ 5  Föregående årsmötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna. 

 

§ 6  Styrelsens verksamhetsberättelse förelåg inte men årsredovisning upplästes av  

kassör Gunnar Lövdahl. Årsmötet beslöt lägga dessa redogörelser till handlingarna. 

 

§ 7  Revisionsberättelsen för 2010 års räkenskaper upplästes.  

 

§ 8  Årsmötet beslutade att fastställa balansräkningen för 2010, innebärande ett 

underskott på 10 341,38 (beroende  bl a på avskrivningskostnader för Bäröbåten).  

  

§ 9  Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet. 

 

§ 10  Årsmötet beslutade att uppkommet underskott i balansräkningen överföres i nästa 

års räkning. 

  

§ 11 Årsmötet beslutade att ersättningar till styrelseledamöter, revisorer och övriga 

funktionärer i likhet med tidigare ej skall utgå. 

 

§ 12 Val av ordförande och övriga funktionärsposter  förrättades. 

 

Till föreningens ordförande för 2011 valdes Hans Kongbäck, Spiken (omval). 

 

Till styrelseledamot för valperioden 2011-2015 valdes Carl Ax, Kristinehamn och till 

suppleant för samma period valdes Inga-Lena Djärv, Säffle. 

 

Till Föreningens revisor 2011 valdes  Margareta Almqvist samt till suppleant Lena 

Ydergren, Lidköping. 

 

Till valberedning 2011 valdes Anders Jonsson, Marianne Westerberg och Georg 

Kuntze. 

 

§ 12  Medlemsavgiften för 2011 fastställdes oförändrat till 100 kr för vuxen och 10 kr 

för barn. 

 

§ 13  Övriga frågor: 

 T-shirts med tryck: 
Leif har tagit fram pris på pikétröja (ca 100 kr) av hyfsad kvalitet. Stämman diskuterade 

olika alternativ av tröjan för föreningsmedlemmar alt för försäljning till Luröbesökare i 

allmänhet, samt på vilket sätt man skall få/få köpa den.  

Det är stämmans mening att Leif Djärv nu har uppdraget att ta fram 75 tröjor med tryck 

med föreningens logga (vindvisarna) och för medlemmar Tröjorna skall erbjudas till 



försäljning för 150 kr till medlemmar för 250 kr inkl ett års medlemskap som  

inkomstbringande souvenir till Lurös besökare. Distribueras på höstmötet 

 

 Vykort: 
Eftersom flera års diskuterande inte lett till någon verkstad och det inte finns någon 

ekonomi i att försälja vykort är det stämmans mening att föreningen skall avstå från att 

producera egna vykort 

 

 Medlemsinformation – folder/affisch: 
Nytt förslag till medlemsinformation ligger på Susanne Hobbins i samarbete med 

Marianne Westerberg. De ansvariga färdigställer denna information under våren 

2011 

 

 Kallelser till möten, medlemsblad mm:  
Fortsättningsvis sker all kommunikation med medlemmarna via e-post. De som inte 

uppgett sin e-postadress kommer att få ett brev med uppmaning att lämna sådan men 

möjlighet att få information via post finns kvar för de som saknar e-post. 

 

 

 Föreningens hemsida. 

Bäröns och Luröföreningens hemsidor integreras nu genom att strukturen på 

Bärösidan används. Inga-Lena och Anton ansvarar för detta och ser också till att få 

ner kostnaden för internettjänsten utvecklar ett bättre domännamn t ex lurönok.se 

och luronok.se. Möjlighet för medlemmarna att själva gå in och skriva samt ladda in 

bilder skall finnas.  

 

 Dokumentation av föreningsarbetet: Stämman uppdrog åt Marianne Westerberg 

att exponera alla Luröblad i en pärm  som finns att bläddra i på vandrarhemmet, i 

syfte att sprida information om föreningens verksamhet. 

 

 Information om pumphuset mm. Marianne, Sune och Henrik har stämmans 

uppdrag att få fram de informationsskyltar som behövs på Lurö och undersöka 

finansieringsmöjligheter med länsstyrelsen mm. 

 

 Restaurering av Vithall, byggnad och odlingslandskap. Upphandling av 

avverkningen är inledd på Länsstyrelsen 

 

 Bärön, lägesrapport: Avverkning skall nu inledas, upphandling pågår. Föreningens 

Bärö-båt  saknar fungerande motor och det  är svårt att ta sig ner med trailerbar båt i 

närheten av Bärön. Inga-Lena och Leif  har svårt att hinna med och vi försöker i ett 

annat forum hitta en strategi för fortsatt skötsel av Bärötorpet. 

 

 Hedersmedlemsskap Claes Hassel väckte frågan om hur vi hedrar äldre 

medlemmar som lämnar föreningen på olika sätt, t ex genom någon form av 

hedersmedlemsskap. Inget beslut fattades men frågan lever vidare.  

 

 Bokföringsposter som Helens Minne, Vingsön och Kortfristiga skulder är poster 

i bokföringen som representerar öronmärkta tillgångar. Det är stämmans mening zatt 

dessa poster i fortsättningen bakas in i föreningens räkenskaper utan särskild 

kontering. 

 

 Marsundet m fl möjliga föreningsaktiviteter: Stämman diskuterade möjligheten 

att röja i den gamla rännan mellan Maren och norra Lurö för att möjliggöra för 



kajaker att passera. Ett möjligt föreningsjobb med beaktande av fordons och 

fotgängares behov att passera. Andra punkter att jobba med:  

 

Skötseln av boplatsen på Norra Hökön,  

 

Blomsterängs –anläggning 

 

Förbättrad lokalkarta 

 

§ 14  Nästa årsmöte bestämdes att äga rum 20-22 april 2010, i samband med traditionsenlig 

arbetshelg på Lurö. Dessförinnan hålls höstens arbetshelg på Lurö den 23-25 september då 

även protokollfört medlemsmöte hålls för att stämma av utdelade uppdrag. 

 

§ 15 Årsstämman avslutades med traditionsenlig laxmiddag i Stormköket. 

 

Vid protokollet 

   

 

 

Marianne Westerberg Edgren 

Justeras: 

 

 

 

Jennifer Hobbins  Georg Kuntze  


