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1  Mötet inleddes med en tyst minut och en tanke, på de medlemmar som gått bort.

2  Ordförande Göran Görsson förklarade mötet öppnat.

3  Den föreslagna dagordningen godkändes.

4  Till mötesordförande valdes Göran Görsson.

 Till sekreterare på mötet valdes Bo Heierson.

 Till att justera mötesprotokollet och tillika agera rösträknare, valdes Inga Winroth och  
 Karin Kjellsson.

5  Deltagarförteckning upprättades och röstlängd fastställdes.

6  Det fastställdes att årsmötet hade utlysts i enlighet med föreningsstadgarna.

7  Styrelsens verksamhetsberättelse drogs av Göran Görsson. Följande 3 tillägg gjordes.  
 Att Förening har ansvarat för driften av Biblioteket. Att ny dator till Biblioteket har 
 tillhandahållits av Värmdö Kommun och den har installerats av Föreningen. Att   
 Föreningen skickat in en skrivelse, till Värmdö Kommun, avseende Bryggan i Björkvik.

8  Karin Kjellsson redogjorde för resultat- och balansräkning.

9  Karin Kjellsson läste sista stycket i Revisonsberättelsen.

10  Resultat- och balansräkningen fastställdes.

11  Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

12  Beslut om att resultatet överförs i ny räkning.

13  Göran Görsson drog Verksamhetsplan för 2019. Verksamhetsplanen fastställdes med  
 följande tillägg. Att Föreningen ska ansvara för driften av Biblioteket.

14  Karin Kjellsson drog Styrelsens Budgetförslag. Budgeten fastställdes med följande tillägg.  
 Styrelsen ska justera budgeten, så budgeten visar ett nollresultat.
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15 Sittande och val av nya funktionärer

 Ordförande    Göran Görsson (1 år kvar)

 Ordinarie Ledamöter  Jon Fjärdhäll (1 år kvar)

      Karin Kjellsson (1 år kvar)

      Stefan Walden (omval 2 år)

      Lotten Hjelm (ny 2 år)

 Suppleanter   Conny Mattsson (omval 1 år)

      Lars Haeggström (omval 1 år)

      Doris Eriksson, adjungerad (omval 1 år)

 Revisorer    Ulf Haeggström, ordinarie (omval 1 år)

      Folke Procopé, ordinarie (omval 1 år)

      Urban Söderberg, suppleant (omval 1 år)

 Valberedningen   Bibi Walden, sammankallande (omval 1 år)

      Per Fjärdhäll (omval 1 år)

      Annika Wallin (omval 1 år)

 Övriga Ansvar och Ombud Nilla Söderqvist, Biblioteket

      Malcolm Dixelius, Nominerad till SIKO:s styrelse

      Christina Krook + ordförande, Skärgårdsrådet

      Gustav Söderberg Hjelm, Ungdomsledamot

	 Styrelsen	fick	i	uppdrag	att	tillsätta:	Två	representanter	till	SIKO:s	årsmöte,	utöver	de	som		
 sitter i SIKO:s styrelse.

16  Öppen omröstning, genom handuppräckning, avseende stadgeändring genomfördes.  
 En majoritet röstade för stadgeändring. Då detta var den andra omröstningen (varav 
 denna på ett ordinarie årsmöte), kommer stadgeändringen genomföras.    
 Stadgeändringen innebär för icke mantalsskriven i Nämdöområde: Sådan medlem får  
 rösträtt med undantag av frågor om: stadgeändringar, likvidation och fastighetsinnehav.
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17  Rapporter och övriga frågor

 I Skärgårdsrådet har föreningen drivit frågor såsom, Placering av Ambulanshelikopter  
 på fastlander och Utbyggnad av Stavsnäs Hamn.

 Mötet vill att Föreningen ska driva, i lämpligt forum, frågan om problemen som uppstår,  
 när man inte kan nå Nödnummer 112 i samband med elavbrott.

 Clare Lindstrand gjorde en presentation av den kommande nya Hemsidan. Clare   
 redogjorde också för hur arbetsgruppen arbetat. Styrelsen har beslutat att gå på 
 arbetsgruppens förslag, och genomföra byte av hemsida. Nilla Söderqvist ville att det  
 skulle föras till protokollet att en investering på 25 000 är en stor kostnad, när arbetet  
 med hemsidan sedan bygger på ideellt arbete.

 Bibi Walden framlade ett förslag till Styrelsen. Förslaget innebär att arbetsgrupper utses,  
 som på uppdrag av Styrelsen, genomför arbeten och/eller aktiviter för att utveckla vår  
 skärgård och Hembygdsförening. Mötet tyckte det var ett bra förslag och Styrelsen   
 kommer att jobba vidare med detta förslag.

 Bibi Walden efterfrågade ett dokument, som på enkelt och tydligt sätt, beskrev vilka 
 ansvar de olika funktionärerna har i Hembygdsförening, t.ex. Ordförande, 
 Styrelsemedlem och de i Valberedningen. Styrelsen tog på sig att ta fram ett sådant  
 dokument och publicera det på Hemsidan. Styrelsen ska också säkerställa att respektive  
 funktionär får relevant information, för att kunna genomföra sitt uppdrag.

 Yngve Hässler framlade ett förslag från Nämdö Fiber. Förslaget var att genomföra en  
 utredning avseende ett gemensamt elverk. Mötet tyckte det var ett bra förslag och   
 Styrelsen tog på sig att ansvara för att genomföra en utredning.

18  Ordförande tackade avgående Christina Krook, för sitt arbete i Styrelsen.

19  Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet  Bo Heierson

Justeras   Karin Kjellsson 

    Inga Winroth

Mötesordförande   Göran Görsson


