
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE I LURÖSKÄRGÅRDENS NATUR- OCH 

KULTURFÖRENING  2013-04-21 

 
 

§ 1  Till ordförande för årsstämman valdes Hans Kongbäck, med godkännande av förelagda 
förslag till dagordning. 

 

§ 2 Styrelsen anmälde Marianne Westerberg Edgren till mötets protokollförare. 
 

§ 3  Årsmötet valde Monika Lindblom och Martin Sandmark och till att justera protokollet. 

 
§ 4  Årsmötet beslutade att stämman blivit behörigt kallad. 

 
§ 5  Föregående årsmötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna. 

 

§ 6  Styrelsens verksamhetsberättelse har publicerats i Luröbladet och  årsredovisningen 
upplästes av  kassör Gunnar Löfdahl. Årsmötet beslöt lägga dessa redogörelser till 

handlingarna. 

 
§ 7  Revisionsberättelsen för 2012 års räkenskaper upplästes.  

 
§ 8  Årsmötet beslutade att fastställa balansräkningen för 2012, innebärande ett överskott på 

41 585,17 kr (beroende  bl a på intäkter från Länsstyrelsen,  försäljning av broschyrer och 

tröjor) . 
 

§ 9  Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet. 

 
§ 10  Årsmötet beslutade att uppkommet överskott 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 2013 valdes Henrik Ahlgren, Lurö.  

 
Till styrelseledamot för valperioden 2013-2017 valdes Sune Westerberg och till suppleant för 

samma period valdes Hans Kongbäck. 

 
Fyllnadsval förrättades för styrelsesuppleant Ann-Marie Falkensjö 2013-2014 då hon avsagt sig 

sitt uppdrag. Till ny suppleant 2013-14 valdes Martin Sandmark, Karlstad 

 
Till Föreningens revisor 2013 omvaldes  Margareta Almqvist, Karlstad samt till suppleant Lena 

Ydergren, Lidköping. 
 

Till valberedning 2013 omvaldes Anders Jonsson, Marianne Westerberg och Georg Kuntze. 

 

§ 13  Medlemsavgiften fastställdes till 150kr/vuxen 20kr /barn (t.o.m 15 år). 
 
§ 14  Information ang uppdrag från förra årsstämman: 

 T-shirts är nytryckta till samma pris som förra året, marinblå med vitt tryck 150 kr st 

 Plastlaminerad affisch om Luröföreningen är utformad för uppsättning på toaletter mm. 
Skall kompletteras med visitkort med kontaktuppgifter. 

 Leif och Henrik har inbjudit Gunnar Lagerqvist att medverka på årets arbetshelg men 

han avböjde. Han har också fått föreningens förslag om att uppföra ett fågeltorn på 
Korsön men detta förslag har sågats på flera punkter. Frågan bör tas till en annan nivå 

på länsstyrelsen om vi skall få gehör för frågan. Sune fortsätter bearbetningen. 



 Inga-Lena och Sune informerade om kyrkans planer på att sälja sina öar i skärgården 

till staten. Bärön, Gunnarsholmen, Aspholmen och Klövön är de bebyggda öar som 

berörs av försäljningen, oklart i nuläget om naturvårdsverket även kan köpa t ex 
Bärötorpet och sälja det vidare till föreningen för en symbolisk summa. 

 
§ 15        Övriga frågor 

 Hans Kongbäck har initierat frågan om en informationscentral på Klosterruinen. Ett 

möte med berörda intressenter kommer att anordnas i september, ev på Lurö. Yttre 
Bodane kan tjäna som inspiration för utformningen.  

 Anpassning av vägen från bryggan till vandrarhemsmatsalen/restaurangen och 

toaletten på Stenstaka för funktionsnedsatta besökare aktualiserades. Hans fortsätter 
att driva frågan tillsammans med naturrummet på Läckö. 

 Hur ställer sig föreningen till ett ökat engagemang för stugan på Vithall? Frågan om 
ett arrende kan uppkomma då Valter och Ruth nu inte orkar med detta.  Stämmans 

mening är att vi skall åta oss detta om vi får frågan. 

 Småmaskiner som motorsågar och röjsågar ägs nu av länsstyrelsen och är på 
upphällningen. Om vi får ersättning för arbetet på Vithall är det stämmans mening att 

en del av denna används för inköp av nya maskiner som då blir i föreningens ägo.  

 Säkerhetsfrågor: Några fler bör på föreningens bekostnad få genomgå kurs i 

motorsågsarbete. Styrelsen uppdras att kolla vilka möjligheter som finns och vad 

regelverket  säger om sådant, Leif anmälde intresse. Gunnar ser över 
olycksfallsförsäkringen så att den täcker även maskinarbete.  Ulla Lindmark donerar 

en omgång skyddsbyxor, -stövlar och hjälm för arbete med motorsåg.  

Susanne ansvarar för att föreningens skyddsmaterial hålls i ordning och kompletteras 
efterhand. 

 Styrelsen presenterade förslag till visionsplan med fokusområden och en  
5-årig arbetsplan. Stämman beslöt att föreningen skall arbeta efter detta förslag. 

/Bilägges protokollet/ 

 Ny arbetsdag för Bärön istället för den som frös inne spikades till söndagen den 12 
maj. Närmare information om tider mm kommer att publiceras på föreningens 

hemsida, anmälan om deltagande en vecka i förväg till Sune / Marianne. 

 Avgående ordförande Hans Kongbäck avtackades Av Sune Westerberg med 

Luröhonung, guidebok till Vänerns hamnar och luröblomster. 

 
§ 16  Nästa årsmöte bestämdes att äga rum 25-27 april 2014, i samband med traditionsenlig 

arbetshelg på Lurö. Dessförinnan hålls höstens arbetshelg på Lurö 27-29 september då även 

protokollfört medlemsmöte hålls för att stämma av utdelade uppdrag. 
 

§ 17  Årsstämman avslutades med fika och sjösättning av Ferryari 
 

 

Vid protokollet 
   

 

 
Marianne Westerberg Edgren 

 
Justeras: 

 

 
 

Monika Lindblom  Martin Sandmark 

 
Bilagor: Revisionsberättelse, Förslag till uppförande av fågeltorn på  Lurö, Förslag till 

visionsplan för Lurö /Millesviks skärgårdar. 


