
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE I LURÖSKÄRGÅRDENS NATUR- OCH 

KULTURFÖRENING  2012-04-22 

 

 

§ 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 Bengt Brunsell och Leif Djärv och till att justera protokollet. 

 

§ 4  Årsmötet beslutade att stämman blivit behörigt kallad 

 

§ 5  Föregående årsmötesprotokoll upplästes och lades till handlingarna. 

 

§ 6  Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes av  Hans Kongbäck. Årsmötet beslöt 

lägga dessa redogörelser till handlingarna. Gunnar Lövdahl läste upp årsredovisningen 

som även den lades till handlingarna. 

 

§ 7  Revisionsberättelsen för 2011 års räkenskaper upplästes.  

 

§ 8  Årsmötet beslutade att fastställa balansräkningen för 2011, innebärande ett 

överskott på 12 704,89 (beroende  bl a på avskrivningskostnader för Bäröbåten).  

  

§ 9  Årsmötet beslutade att uppkommet överskott i balansräkningen överföres i nästa års 

räkning. 

 

§ 10  Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet. 

 

§ 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 2012 valdes Hans Kongbäck, Lund (omval). 

 

Till styrelseledamot för valperioden 2012-2016 valdes Gunnar Lövdahl, Forshaga och 

till suppleant för samma period valdes Claes Hassel, Lidköping. 

 

Till Föreningens revisor 2012 valdes  Margareta Almqvist samt till suppleant Lena 

Ydergren, Lidköping. 

 

Till valberedning 2012 valdes Anders Jonsson, Marianne Westerberg och Georg 

Kuntze. 

 

§ 12  Medlemsavgiften för 2013 fastställdes till 150 kr för vuxen och till 20 kr för barn t 

o m 15 år. 

 

§ 13  Övriga frågor: 

 Arbetshelger: Sune föreslår att arbetshelger i fortsättningen alltid är fred-sönd 

och att utresorna blir kl 18.00 från resp hamn. Bifalles av stämman. 

 

 Halkskydd på ramper och på berget vid nya toaletten. Sune får uppdrag att 

diskutera detta med Säffle kommun. 



 

 Fågeltorn: Förelåg förslag till utformning och placering av ett fågeltorn på Lurö. 

Leif och Henrik får stämmans uppdrag att arbeta vidare med tillstånds- och 

finansieringsfrågan, sponsring mm inför höstmötet   

 

 Gunnarsholmens försäljning: Har föreningen lämnat några synpunkter på detta 

ur ett kulturperspektiv? (Bengt Brunsell väckte frågan) Stämman uppdrog åt 

styrelsen att kontakta Transportstyrelsen/Sjöfartsverket angående  kulturskydd 

för byggnaderna så att dessa bevaras exteriört. 

 

 Hans K läste upp en hälsning från medlem Hans Erik Dahlström. 

 

 Naturrummet på Läckö: Hans K har föreslagit att åtgärder vidtas för att 

tillgängliggöra även Lurö för besökare med funktionshinder, särskilt kring 

hamnen/anläggningarna på Stenstaka och även Vithall.  

 

 Kumlet på Kräcklingarna har numera förvärvats av Luröföreningen och skall 

underhållas av oss. 

 

 Tankar inför framtiden: vad händer med föreningens bas på Stenstaka inför ett 

eventuellt arrendeskifte i en framtid då Sune och Marianne flyttar  från Lurö? 

Idag finns en rätt för föreningen att disponera drängstugan dör sitt arbete, ev bör 

det i framtiden skrivas in i arrendekontraktet att Lurö NoK har rätt att disponera 

Luringen för sina två årligen återkommande arbetshelger. 

 

 Pressvisning av nya Korsöleden, informationstavlor och nya linfärjan planeras 

till 7 juni. Inbjudan går ut till pressen i Värmland och V Götaland, SVT, 

Viktoriahuset, turismansvariga i kommunerna runt oss, Tidskriften 

Värmlandsbygden, Turist i Värmland, Visit Värmland och länsstyrelserna. 

 

 T-shirts: Dyr produktion, trycka själva? Leif tittar vidare på  olika alternativ. 

 

§ 14  Nästa årsmöte bestämdes att äga rum 19-21 april 2013 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 gemensam lunch. 

 

Vid protokollet 

   

 

 

Marianne Westerberg Edgren 

Justeras: 

 

 

 

Bengt Brunsell    Leif Därv  


