Föreningen Vallersviks Vänner
Protokoll fört vid årsmöte den 2 maj 2014.
Lokal: Vallersvikskyrkan
Tid: Kl. 19.00–20.30
Ca 60 personer närvarande.
§ 1. Inledning
Föreningens ordf. Jonas Johansson hälsade välkommen. I sin inledning berörde han hur samarbetet med
Vallersvikskyrkan fortskrider med myndighetskontakter, försäljningar och löpande driftsärenden.
§ 2. Dagordning
Dagordningen, som publicerats och distribuerats i Vårbrev, Nr 1 Årg. 15, (Bilaga1), fastställdes.
§ 3. Val av mötesfunktionärer
Valdes:
Ordf.: Jonas Johansson
V. ordf.: Börje Hellmark
Sekreterare: Olof Ernestam
§ 4. Val av justeringspersoner
Valdes Gunnel Georgsson och Gunnel Svedar.
§ 5. Mötets utlysande
Mötets ansågs stadgeenligt utlyst.
§ 6. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen, som publicerats i utsänt Vårbrev (bilaga1), godkändes efter rättelse. Sista stycket skall
vara: Till valkommitté utsågs Karin Hansen, Anders Bergstedt och Lena Åhrman. Med denna ändring godkändes
verksamhetsberättelsen och lades till handlingarna.
§ 7. Resultat- och balansräkning
Kassören redogjorde för Resultat- och balansräkning som publicerats i utsänt Vårbrev (bilaga 1).
Årets resultat: -12 419 kr.
Eget kapital: 2010-12-31: 95 205 kr
§ 8. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen (bilaga 2) föredrogs.
§ 9. Fastställande av resultats- och balansräkning
Resultats- och balansräkning fastställdes och lades till handlingarna.
§ 10. Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
§ 11. Tack
Framfördes tack till styrelsen för årets arbetsinsats. Speciellt tack riktades till avgående ledamoten Lars-Gunnar
Sundqvist som tillhört styrelsen sedan föreningens start. Hans insats som ledare och initiativtagare till
arbetsveckorna kan inte nog värdesättas.
§ 12. Rapport: Projekt Vallers
Redan i inledningen berördes arbetet i Projekt Vallers.
För Minnesgårdsområdet kommer kommunen efter en ytterligare genomgång av fr a trafikfrågorna att lägga ett
förslag senare i höst.
Den tredje Nortorpstomten är mycket nära en försäljning.
Underhållsarbeten har utförs enligt den redogörelse som finns i Vårbrevet (bilaga 1).
Golfbanan har utökats med tre hål.

§ 13. Rapport: Vallersvikskyrkan
Församlingens ordförande Henrik Thoursie och pastor Anders Westman berättade om en församling som växer
och som nu har 70 medlemmar. Välbesökta gudstjänster, ungdomsarbete och inte minst den intensiva
sommarverksamheten med ett varierat utbud är glädjeämnen.
Till FVV framfördes ett tack för allt praktiskt och ekonomiskt stöd.
§ 14. Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställdes till 150 kr/år.
§ 15. Beslut om budget
Beslutades att under 2014
- anslå 40 000 kr till arbets- och gemenskapsveckan,
- anslå 20 000 kr till minigolfbana,
- anslå 5 000 kr till orgelfläkt,
- anslå 4 000 kr till ledstång vid korset
Beslutades att till verksamheten på Strandgården under 2015 anslå 40 000 kr.
§ 16. Beslut om medlemsbrev
Beslutades att under 2014 sända ut 2-3 medlemsbrev.
§ 17. Beslut om hälsningar
Beslutades att sända en hälsning från årsmötet - och från den plats där den första frikyrkoförsamlingen bildades till den Equmeniakyrkans kyrkokonferens. .
§ 18. Val
Till ordförande valdes Jonas Johansson.
Till styrelseledamöter valdes Eive Andersson, Hjördis Andersson, Olof Ernestam, Anita Hellmark, Rune
Johansson, Pieter Rygaard och Henrik Thoursie.
Till kassör och handläggare av medlemsregistret utsågs Kristina Andersson.
Till revisorer utsågs Gunnel Georgsson och Lars Åhrman.
Till valkommitté utsågs Karin Hansen och Lena Åhrman.
§ 19. Hälsning
Svend Ryding, Halmstad, överlämnade en dansk baptisthistorisk bok som bl. a. beskriver kontakterna mellan FO
Nilsson, Köbner och Förster i Hamburg och Köpenhamn och hur de är delaktiga i händelserna kring den första
församlingsbildningen och dopet i Vallersvik 1848.
§ 20. Avslutning
Årsmötet förklarades avslutat och samkväm vidtog i Kulturhuset.
Frillesås 2014-05-02

Olof Ernestam
sekr.

Jonas Johansson
ordf.

Gunnel Georgsson
justerare

Gunnel Svedar
justerare

