Protokoll fört vid Vallens Kapellstiftelses årsmöte 17 febr 2019.
Årsmötet föregicks av en andaktsstund ledd av Sara Pettersson varefter de 14 närvarande
bjöds på fika innan mötet påbörjades.
§1.
Zuzanna Palo hälsade de närvarande välkomna och öppnade årsmötet.
§2.
Till mötesordförande valdes Sara Pettersson och till mötessekreterare valdes Birger Olsson.
§3.
Kallelsen till årsmötes godkändes.
§4.
Föredragningslistan godkändes.
§5.
Till justerare av dagens protokoll valdes Christina Starklint och Kurt Andersson.
§6.
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018 lästes upp av Zuzanna Palo, bifogas protokollet.
§7.
Kassaredogörelsen för år 2018 presenterades av Birger Olsson, bifogas protokollet.
§8.
Revisorernas berättelse lästes upp av Birger Olsson.
§9.
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades av årsmötet.
§10.
Val av 3 st ordinarie styrelseledamöter för 2 år. Nyval av Maritha Lundquist och
Andreas Bergmark samt omval av Birger Olsson.
§11.
Val av 3 st styrelseersättare för 2 år. Omval av Eivor Stadig och Ida Andersson.
Nyval av Gullbritt Berggren för 1 år, fyllnadsval efter Maritha Lundquist
§12.
Val av revisorer för 2 år. Omval av Kurt Andersson och Sten Andersson..
§13
Val av revisorersättare för 2 år. Omval av Jonny Söderström..
§14.
Val av kyrkvärd för 2 år. Omval av Christina Starklint.
.
§15
Val av ordförande för 1 år. Omval av Zuzanna Palo.

§16
Val av valberedning för 1 år. Omval av Christina Starklint (sammankallande) och
Margaretha Eriksson Hedlund samt nyval Maria Broman Bergmark.
§17
Val av ringare för 1 år. Omval av Birger Olsson och Mikael Greve samt nyval
av Gerhard Olovsson.
§18
Kapellets renovering. Birger Olsson föredrog hur arbetet med ommålningen av kapellet
fortskrider. Vi har ju lyckats öka kapellets tillgångar med 40000 kr under året som
tillsammans med kungafondens och pastoratets bidrag gör att vi troligtvis satsar på att måla
om hela kapellet som det ser ut just nu, Definitivt besked på omfånget skall lämnas senast
30 april.
§19
Övriga frågor. För att säkra ekomomin ytterligare bör vi fortsätta med arrangemang som
genererar intäkter. Ett arrangemang blir besök av MC gänget (100 – 175 pers) från stan som
gör ett stopp för fika som vi säljer den 21 maj. Vi kommer att höja hyran för lägenheten från
den 1 mars. Några förslag på nya ideer för arrangemang presenterades, Ljusstöpning,
våffelkafe i samband med helgmålsbönerna och samtidigt visning av Barbros Atelje,
skrotinsamling och brödbakning till försäljning. Vi får se vad som kan genomföras.
§20
Sara Pettersson tackade alla som deltagit och förklarade årsmötet avslutat.
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