
Protokoll
ordinarie årsmöte Rasbo kulffifibrenins

söndagen 28 febnrari 2A2l

Nåhvannde: Nitt.on rnedlemmar i föreningen Kulfiu{riren*ryen i Rasbo konrtundel:
Maria Ripenberg, Åke Ripenberg, Lisa Björk, Staffan Björkluncl, Hakan
Blornsten, Helena Blomsten, Peter lMesterling, Jonas Bromander, Helena
Lundvik, Kerstin Björkling, Dag Björkling Claes Mörlin, Kristina Söderman,
Ch-dstrr Ha-!!grrn, Maria Mö!!er, Car! Rer:::rrlntte, \,Iade Sön,il,, Otlo Össacn,
Inga-Iara Örde Östrcrn.

PhE Disltalt, Tx>om

TId, 28 febnrari, efter extra arsrnöte sorn btiqjar klockan 14.00

1. Mötetöppnades

2. VaI av ordftirande och s€krebrarc frr det ordinarie årseötet

Beslut Lisa Björk valdes som. sekreterare och Maria Ripenberg som ordförande for mötet
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Beslutr Helena Blomsten ochJonas Brornarxler

4. Fråga om mötet har utlysb på råfi sftt

BeslutJa

E Eacrer-illonrls *r rlr+rrlnirc

BeslutJa

6. FasrtåIlande avryrasadgar

Beslut Ja

7 tr'Årcula*i-o o.'

a) Styrelsens rrcresamhesberåitelse frr det senasE verlsamhebåret

Maria Ripenberg redogjorde för s§,relseru verksarnlretsber::ittelse (se bilaga 1).

b) §tl,relsens frrralminssberättelse (balans- och resultafiäkning) fiir det semst€ verksamhets-

/r.:iLonoL-ruE,g+
,a@el,wvL

Staflan Björklund redogjorde för sqr:elserx balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2020.

Årets resultat larrdade på - 30 211 kr och summan av tillgångar uppgrck vid arsskiftet 2A20n02I

till 59 785 kr (attjämföra med föregaende års kassa på 89 997 kr).

§ D*,iai-nnclran{tt-alq-e,Eir -.art-..-lret<-/rä}aaqtrnq4mfwr^ryu!

Staflan Björklund redogjorde för revisionerras utlåtande efter gr"ansludng av föreningens

räkenskaper från år 2020. Revisorema berättar i sitt utlåtande att räkenskaperna är vål förda och



med verifikationer s§rkta. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrilret för styrelse och kassaförv'altare

för den tid som revisionen omfattar.

9. Fråga om ansrarsfrihet ftir s§,relsen frr dm tid som revisionen avser
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10. Fasbällande av medlemsavgifier

Beslufl Oföråindrat fr"an foregående årsurötesbeslut (§15 årsmötesprotokoll 2020-03-22), d.v.s.

150 kr/ person och 250 kr/ farnilj.
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verksamhets- /ratenstapserct

Maria Ripenberg och Staffan Björklund redogiorde för s§'relsens prelimiruira vertsarrrlretsplan

för kulturveckan 2021, liksorn tillhörande btrclget. Pandemins utveckling korlrner att avgöra det
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Medlemsfras-a som ldts: vad planeras det för aktiviteter i Trural) Svar: banuuusikmed Ako &

Grosse. Orsaken till att många planerade aktiviteter iir förtagda i Gåvsta är att bygdens största

lokaler finns dåir (Hall2000 och Rasbo kytk ), vilket ger uröj§glret till större ar,stånd.
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Beslut Maria Ripenberg raldes som styrelseardforande på 1 ar.

13. VaI ay odia;uie styrelseledmörer och suppkanhr

a) två odinarie ledamöerfrr en tid omtd €) år
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b) en ordirude ledamöer Sr et (1) år

Beslut Valberedningen har inget förslag på någon kandidat. Årsrnötet beslutar att uppdra åt

styT elsen att göra ett fidllaclsval av den vakanta posten.
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Beslut: Kerstin Björkling {ornval) och Carl Bernadotte (nl.ral)

(Stlrelsemedlemmar med kvarstående tid på ett år sedan {ör'egående år-smöte; Stalfan Björklund och

Lisa Biörk).

d) Val av revisorer samtrevisorssuppleant

- VaI avtqä (2) wisorerSrentid om et (1) år

Beslut Anita Karlsson (omval) och Britt-Sofie Karlsson (ryryal)
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Beslut Helena Blomsten (omwrl)

e) Val avvalbereduing

Beslut Claes N{örlin (omval), Helena Blomsten (omval) och Ono Öström (ryn rl)
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Faststiillande av anroden

Sq.relsen har av tradition inte tilldelats några arvoden, men erbjuds gratis inträde på

kulnlveckans arrangemang. Detta upplägg tillämpas även under 2021.
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Avgaende styrelsemedlemmar a*ackades med presentkcrt till blomsterhandel för deras

mangfuig"a och uppskauade medverkan i föreningen. De avgående styrelsemedlemmama som

altackades av var:
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Dessutom har tidigare styrelseledarnot Marju Remes Castell avtackats uuder aret enligt srirskild

ordning i sarnband med hermes begravning.
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... av ordl?iranden.

Ordförande, Maria Ripenlerg

Justeras av: Jonas


