Protokoll från årsmöte med Ulvö kapellag
Den 24 juli 2012
Plats: Föreningshuset i Ulvöhamn

§ 1 Mötets öppnande
Ulf Eklund förklarar 2012 års stämma öppnad.
§ 2 Parentation
De församlade håller en tyst minut för avlidna Maj-Lis Westin, Kjell Söderberg, Bojan
Svensson, Ulla Holmström och Ulf Lönn.
§3

Godkännande av dagordningen

Dagordningen fastställs efter följande ändringar:
- § 11 ska även innefatta fastställande av resultat- och balansräkning
- §§ 14 och 15 byter plats, dvs val av styrelseordförande sker efter val av
styrelseledamöter
- § 24 omvandlas till diskussionsstund efter stämmande avslutande
§ 4 Val av två justeringsmän och rösträknare
Till justerare och rösträknare väljs Monica Sjöblom samt Ulla Nordlinger.
§ 5 Val av ordförande för stämman
Roger Wiklund väljs till ordförande för stämman.
§ 6 Val av sekreterare för stämman
Tom Sahlén väljs till sekreterare för stämman.
§7

Kort information om det allmänna läget i kapellaget

Ingemar Hellman sammanfattar styrelsens bedömning av Kapellagets situation:
1. Kapallagets inkomstkällor sviktar, vi får allt svårare att klara våra fasta utgifter
2. Intresset för frivilliga arbetsinsatser minskar stadigt
3. Sjukdom och hög arbetsbelastning har försvårat styrelsearbetet – fyra av ledamöterna
slutar i och med denna stämma.
På kort sikt är förlusterna hanterbara men på längre sikt, om fastighetsunderhåll ska tas
med i beräkningen, kan situationen inte hanteras om vi inte minskar våra kostnader eller
finner nya finansieringskällor. Styrelsen är delad ifråga om hur detta ska lösas – ökad
affärsverksamhet eller ökade åtaganden från de kommunala myndigheter m fl som är
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inblandade. En affärsverksamhet i Kapellagets regi får dock inte skada övriga näringar i
Ulvöhamn.
Under verksamhetsåren 2012-2013 vill styrelsen göra en översyn av hela situationen
och besvara följande frågor:
Vilka är Kapellagets uppgifter?
Hur ska Kapellagets insatser finansieras?

§8

Behandling av verksamhetsberättelsen (bilaga)

Styrelsens verksamhetsberättelse läses. Till skrivningen om regattan anmärks att den är
beskriven som om det vore ett Kapellags-arrangemang. Texten ändras till följande
lydelse:
”För att få regattan till att bli en riktig fest har regattakommittén sökt och erhållit 200
tkr i bidrag från En skärgård i världsklass. Kapellaget är företrätt i denna kommitté som
samarbetspartner”
Till den punkt som handlar om ”En säkrare ö” anmärks, att sotningsväsendet fungerar
enligt gällande lagstiftning. Denna sak får dock tas upp i anslutning till kommande
behandling av styrelsens framställning till Samhällsbyggnadsnämnden i Örnsköldsviks
kommun.
Med dessa anmärkningar beslutar stämman
att godkänna verksamhetsberättelsen

§ 9 Behandling av den ekonomiska berättelsen
Upprättad resultat- och balansräkning föredras av Kapellagets kassör Lena Olsson.

§ 10 Behandling av revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen föredras av Kapellagets revisor Ulf Ögren som föreslår, att
årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av resultat- och
balansräkning
Stämman beslutar
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011-2012 samt
att fastställa resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2011-2012.

§ 12 Beslut om arvoden till vissa styrelseledamöter
Styrelsen har under året inte utnyttjat beviljat arvode på max 12 tkr och har till årets
stämma inget förslag beträffande kommande styrelsearvorden.
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Efter diskussion beslutar stämman
att ej utbetala styrelsearvoden under verksamhetsåret 2012-2013
att styrelsen dock äger besluta och betala ut kostnadsersättningar i den mån dessa inte
belastar projekt eller aktiviteter som är finansierade av andra

§ 13 Fastställande antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
Kapellagets styrelse ska enligt stadgarna ha minst 5 ordinarie ledamöter och 2
suppleanter.
Stämman beslutar
att styrelsens numerär liksom föregående år skall vara är 9, varav 7 ordinarie och 2
suppleanter.

§ 14 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
Stämman beslutar
att välja Agnetha Madsen, Isabel Wallman och Mats Sehlberg (omval) till ordinarie
ledamöter för en period av 2 år
att välja Margareta Nyman till ordinarie ledamot för en period av 1 år (fyllnadsval)
att välja Linda Vesterlund och Christina Grundin som suppleanter för en tid av 1 år.

§ 15 Val av ordförande i styrelsen
Efter förslag av valberedningen beslutar stämman
att uppdra åt styrelsen att inom sin krets utse en ny ordförande för Ulvö kapellag.

§ 16 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Stämman beslutar
att till ordinarie revisorer välja Ulf Ögren (sammankallande) och Susanne Nordin
att till revisorssuppleant välja Lars Törmä.

§ 17 Val av valberedning och utskott
Stämman beslutar
att till valberedning för 2013 års stämma välja Agnetha Marcusson, Ulf Eklund och Åke
Wisten, samtliga omval, samt Jörgen Sundlöf (nyval).
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§ 18 Val av festkommitté
Stämman beslutar
att välja Lena Olsson, Agnetha Madsen, Ulf Eklund och Kristina Sundlöf till ledamöter
i festkommittén.

§ 19 Fastställande av årsavgiftens storlek
Efter diskussion beslutar stämman
att höja årsavgiften för enskild medlem från 150 till 200 kr.

§ 20 Ärenden som förslagits stämman av styrelsen
Inget ärende har anmälts.
§ 21 Ärenden som föreslagits stämman av medlemmarna
Inget ärende har anmälts.
§ 22 Övriga ärenden som stämman beslutar ta upp till behandling
Inget ärende har anmälts.

§ 23 Tack till avgående styrelseledamöter och medlemmar.
Stämman framför ett tack till avgående styrelseledamöterna Janne Bagge, Hans-Åke
Dahlqvist, Jörgen Sundlöf och Kristina Sundlöf.

§ 24 Stämmans avslutning
Roger Wiklund tackar för visat intresse och förklarar 2012 års stämma avslutad.
Vid protokollet:

Tom Sahlén

Justerare:

Monica Sjöblom

Ulla Nordlinger

