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Stämman hölls i Karlskrona stadsförsamlings lokal, Nordenskjöldska gården, tisdag den 12
april 2016 kl. 1830– 2000.
§ 1.

Årsstämman inleddes med att föreningens ordförande Veste Brynestam läste
från psalm 23.

§ 2.

Val av funktionärer för årsmötet.
• Ordförande
• V. Ordförande
• Sekreterare

Eva Röder
Birger Wernersson
Björn Pettersson

§ 3.

Till rösträknare och justerare valdes:
Laila Karlsson och Berith Pagels.

§ 4.

En närvarolista fylldes i av stämmans deltagare enligt nedan:

§ 5.

Amiralitetsförsamlingen

Gert Olsson

Jämjö Pastorat

Birger Wernersson

Karlskrona - Aspö pastorat

Mildred Brynestam
Eva Röder
Billy Peltonen
Berith Pagels
Sven Siwe
Hans-Göran Håkansson
Anders Persson

Nättraby pastorat

----------------

Rödeby pastorat

Laila Karlsson

EFS Ungdomsgårdsförening

Veste Brynestam
Lennarth Sjöström
Björn Pettersson
Daniel Aasen
Staffan Eriksson
Leif Gustafsson
Patrik Bratt

Jämjö EFS

------------------

Möllebackskyrkan

------------------

Stämman konstaterade att kallelsen som har gått ut till ombuden en månad i
förväg har genomförts enligt stadgarna.
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§ 6.

Verksamhetsberättelsen som var bilagd kallelsen gicks igenom och godkändes
av stämman.

§ 7.

Resultatrapport för år 2015 föredrogs av kassören. Vi har under året haft mindre
beläggning och både kostnader och inkomster har härmed minskat.
Elförbrukning och elpriset har båda minskat och vår förening har använt mindre
arbetskraft än tidigare år. Detta gör att verksamhetsresultatet hamnar på 70 731
kr. före avskrivningar och räntor samt att resultatet efter avskrivningar och
räntor hamnar på -28 932 kr.
Både styrelsen och revisorerna anser att vi måste se över vår organisationsform.
Frågan är om vi är en ideell- eller ekonomisk förening. Styrelsen arbetar med att
ta fram förslag.

§ 8.

Revisorernas berättelse lästes upp, denna förordade ansvarsfrihet, utan
anmärkningar för styrelse och kassör för verksamhetsåret 2015.

§ 9.

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och kassör för verksamhetsåret
2015.

§ 10.

Budgeten för 2016 som togs av höststämman 2015 kommer inte att hållas då
både inkomster och kostnader kommer att höjas i och med att gården har varit
uthyrd i januari.

§ 11.

Planerad verksamhet och underhåll:
Några sommargudstjänster kommer att hållas, medverkande Glenn Sjöberg och
Patrik Bratt, pastorer i EFS Karlskrona och Jämjö.
Midsommarfirande och en Jazzfest planeras tillsammans med Tjurkö
intresseförening.
Underhållsmässigt så kommer elementen i huvudbyggnaden att bytas ut till
samma system som installerades i Västrabo under 2015.

§ 12.

Stämman avslutades med ett tack till gårdens personal för det gångna året och
det meddelades att förre v. ordförande i föreningen, Roland Burman från Lyckå
församling har avlidit i en ålder av 74 år Veste Brynestam representerade oss vid
begravningen.
Efter årsstämman bjöd föreningen på kaffe o kakor.
……………….
Björn Pettersson
Sekreterare

…………………….
Eva Röder
Ordförande

….....……………
Laila Karlsson
Justerare

…………………….
Berith Pagels
Justerare

