Protokoll fört vid Vallens Kapellstiftelses årsmöte 26 febr 2017.
Årsmötet föregicks av en andaktsstund ledd av Åke Lundgren varefter de 12 närvarande
bjöds på fika innan mötet påbörjades.
§1.
Zuzanna Palo hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsmötet.
§2.
Till mötesordförande valdes Åke Lundgren och till mötessekreterare valdes Birger Olsson.
§3.
Kallelsen till årsmötes godkändes.
§4.
Föredragningslistan godkändes.
§5.
Till justerare av dagens protokoll valdes Kurt Grefve och Eivor Stadig
§6.
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2016 lästes upp av Åke Lundgren, bifogas protokollet.
§7.
Kassaredogörelsen för år 2016 presenterades av Birger Olsson, bifogas protokollet.
Lundbergsfonden avvecklades vid årsskifter 2015/2016. Burträsk-Lövångers pastorat har med
stöd av länsstyrelsen beslutat att behållningen 13813:00 överföres till Vallens kapellstiftelse
då man bedömer att kapellstiftelsens kyrkliga verksamhet motsvarar den avvecklade
stiftelsens ändamål.
§8.
Revisorernas berättelse lästes upp av Birger Olsson.
§9.
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades av årsmötet.
§10.
Val av 2 st ordinarie styrelseledamöter. Nyval av Zuzanna Palo för en period på 4 år och
omval av Maria Bergmark för en period av 1 år.
§11.
Val av 2 st styrelseersättare. Omval av Eivor Stadig för en period av 2 år och nyval
Gunhild Rimbark för en period av 1 år.
§12.
Val av ordförande. Omval av Zuzanna Palo för en period på 1 år.
§13.
Val av 2 st revisorer. Omval av Kurt Andersson och Sten Andersson för en period på 2 år.
§14.
Val av revisorersättare. Omval av Jonny Söderström för en period av 2 år.
§15.
Val av kyrkvärd. Nyval av Erland Bergmark för en period på 4 år. Här gjordes uppehåll i
mötet då Gunhild Rimbark avtackades med blommor och applåder för de 16 år som hon varit
kyrkvärd.

§16.
Val av valberedning. Omval av Kurt Andersson(sammankallande), Christina Starklint
och Margaretha Eriksson Hedlund för en period på 1 år.
§17.
Ringare kyrkklockan. Mötet utsåg Birger Olsson, Andreas Bergmark och Mikael Greve till
klockringare för en period av ett år.
§18.
Övriga frågor. Zuzanna informerade kort om läget för renoveringen av kapellet och att vi har
löst ”filmlicens” så vi kan visa bio och på så sätt öka besöksfrekvensen i kapellet då vi ansökt
om att bli en samlingslokal i byn med möjlighet att söka driftsbidrag, som bygger på antal
träffar per år, från kommunen.
Lars Palo jobbar med att göra en bokningskalender för kapellet som kan länkas via Vallens
hemsida.
Christina tog upp behovet av en kyrkvärdskurs. Hon har börjat med att sammanställa en
arbetsordning för kyrkvärdarna i Vallen och kommer att fortsätta med arbetet i samråd med
Åke Lundgren.
§19.
Åke Lundgren tackade alla som deltagit och förklarade årsmötet avslutat

Justeras:______________________________och_________________________________

Vallen 2017-02-27

Mötessekreterare:_____________________________________
Birger Olsson

