Protokoll fört vid Vallens Kapellstiftelses årsmöte 23 febr 2020.
Årsmötet föregicks av en andaktsstund ledd av Sara Pettersson varefter de 17 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 Susanne och Gösta Stenberg.
§6.
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019 lästes upp av Zuzanna Palo, bifogas protokollet.
§7.
Kassaredogörelsen för år 2019 presenterades av Birger Olsson, bifogas protokollet.
§8.
Revisorernas berättelse lästes upp av Birger Olsson.
§9.
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades av årsmötet.
§10.
Val av 2 st ordinarie styrelseledamot för 2 år. Nyval av Christina Starklint och
Gullbritt Berggren som ersätter Andreas Bergmark som blir ersättare.
§11.
Val av 2 st styrelseersättare för 2 år. Nyval av Andreas Bergmark och Sussanne Stenberg
§12.
Val av revisor för 2 år. Nyval av Margareta Eriksson Hedlund.
.
§13
Val av ordförande för 1 år. Nyval av Christina Starklint.

§14
Val av valberedning för 1 år. Omval av Margareta Eriksson Hedlund(sammankallande)
och Maria Broman Bergmark samt en vakant.
§15
Val av ringare för 1 år. Omval av Birger Olsson, Mikael Greve och Gerhard Olovsson.

§16
Övriga frågor. Christina Starklint tog upp frågan om kapellets 80-års firande och mötet
beslöt att styrelsen får börja planera för firandet som bör ske under sommaren eller
tidig höst. Förslagsvis en gudstjänst med musikinslag följt av ett tårtkalas.
Hon föreslog att vi även skulle undersöka om det finns intresse för att under hösten
samlas i typ en studiecirkel med tema andliga tankar och samtal.
Kurt Greve framförde att man kunde marknadsföra sig på Nävarnas Hus om vi har
saker till försäljning typ ljus eller Vallenboken. Det krävs att man är medlem mot
en kostnad. Christina ombads kolla upp vad det kostar och hur det fungerar så vi kan
ta ställning till om det är något för oss.
Avgående ordförande Zuzanna Palo, som har utfört ett strålande arbete och insatser
för Vallens kapell den tid hon verkat, avtackades med en gåva och blommor.
§17
Sara Pettersson tackade alla som deltagit och förklarade årsmötet avslutat.
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