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Närvarande
Daniel Darelli, Carina Borg, Tomas Eriksson, Lars Andersson, Håkan Bergström, Sven Olausson

Dagordning
§1

Mötets öppnande
Ordföranden

§2

hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Utnämning av mötets justeringsman, att jämte ordförande justera dagens
protokoll
Styrelsen beslutade att
välja Sven Olausson att justera protokollet

§

3

Ekonomi
Kassören redogjorde för föreningens ekonomi. Balansrapporten

bifogas

protokollet.
Styrelsen beslutade att
ansvaret för postboxen överlämnas från kassören till sekreteraren.
kassören underhåller medlemsregistret.

§4

Ordföranden föredrog ett tidigare per capsulam beslut om att införa ett
ständigt medlemskap i föreningen. Av styrelsen svarade 4 av 6, samtliga
positivt. Ordföranden sammanfattade

därmed att styrelsen är för att införa ett

ständigt medlemskap för medlemmar

i föreningen.

Ordföranden vidtog därmed i enlighet med vår beslutsordning,

ett fastställande

av detta beslut härmed, och förklarade att styrelsen per 2016-07-01, har
beslutat att införa ständigt medlemskap som en alternativ medlemsform

i

föreningen.
Planer diskuterades att såsom gåva till hedersmedlemmar
gamla, som betygelse jämte sitt utmärkelsebrev

såväl nya som

därom, att erhålla ett livslångt

medlemskap fritt utan betalning.
En artikel kommer att finnas utlagd på hemsidan om medlemskap och avgifter
och en ytterligare

presentation

av det ständiga medlemskapet.

Ständigt medlemskap kräver inte årsmötesbeslut.
Maka/make ingår i ständigt medlemskap. Änka/ånkeman

behåller

medlemskapet tills sista barnet fyllt 18 år.
Per capsulam beslutet är idag därmed förtydligat

§5

och fastställt.

50-årsjubileum för Långörasläl<tens förening
Ordföranden har beslutat att skjuta fram anmälningstiden för jubileumet till
2016-07-31.
Prästen Bernt Eriksson berättar om andlighetens betydelse i skärgårdslivet i
tiden och på Långören. Därmed får vi en spirituell invigning av örikets koppling
till kyrkan och tron.
Styrelsen diskuterade även det praktiska arbetet runt jubileet och fördelade
dessa uppgifter.
Kassörensamordnar medlemsinbetalningar, anmälningar samt besvarande av
desamma.

§6

Övriga frågor:
•

Klargjordes hur styrelsen ska hantera epost så att inga missförstånd
ska kunna uppstå.

•

En kontaktlista upprättas inom styrelsen med telefonnummer och
mailadresser

•

Arkiv inhyrt på kommunen. Jan-Anders står kvar med Sven som
arkivansvarig. Sven meddelar ändringen och lägger in Daniel istället.

•

Gästboken finns med på jubileet.

•

Lars ordnar med programmet på plansch att ha för god översikt för
alla.

§

7

Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade därefter mötet avslutat.
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Balansrapport
Sida1 (1)

FÖRENINGEN LANGÖRASLÅKTEN 802453-2692

Utskriven: 2016-07-20 16:32:38

Vald period: Hela räkenskapsåret
Råkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31
Senaste ver.nr. A23
Ingående balans

Ingående saldo

Perioden

249,00

249,00

0,00

249,00

126 737,98

126 737,98

-5 606,75

121 131,23

126 986,98

126 986,98

-5 606,75

121 380,23

126 986,98

126986,98

-5 606,75

121 380,23

126 986,98

126 986,98

-5606,75

121380,23

2061 Eget kapital/Inbetalda insatser

-92 394,06

-92 394,06

0,00

-92 394,06

2068 VmsUförlust föregående år

-34 592,92

-34 592,92

0,00

-34 592,92

-126 986,98

-126 986,98

0,00

·126 986,98

-126986,98

·126986,98

0,00

·126 986,98

-126 986,98

-126 986,98

0,00

-126986,98

Utgående saldo

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1910 Kassa
1920 Plusgiro
S:a Kassa och bank

S:a Omsättningstillgångar

S:a TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital

S:a Balanserat kapital

S:a Eget kapital

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH

SKULDER
\

Beräknat resultat:

0,00

0,00

.5 606,75

-5 606,75

Resultatrapport
FÖRENINGEN LANGÖRASLÅKTEN 802453-2692
Vald period. Hela räkenskapsåret

Sida 1 (1)
Utskriven: 2016-07-2016:31:15

Räkenskapsår: 2016-01-01 -2016-12-31
Senaste var.nr: A23
Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning
3010
3011
3012
3015

Medlemsavgift
Medlemsnål
Medlemsforteckning
Gåvor Slåktföreningen

S:a Nettoomsättning

950,00
60,00
40,00
10,00

1 060,00

Övriga rörelseintäkter
3990 övr ersättningar och intåkter

S:a Övriga rörelseintäkter
S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring
Bruttoresultat
övriga externa kostnader

1 095,00

1 095,00
2155,00
2155,00

6541 Abonnemang
6570 Bankkostnader

.4 464,75
.3 297,00

S:a övriga externa kostnader

.7 761,75

S:a Rörelsens kostnader

.7 761,75

Rörelseresultat före avskrivningar

.5 606,75

Rörelseresultat efter avskrivningar

.5 606,75

Resultat före finansiella Intäkter och kostnader

.5 606,75

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

.5 606,75

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

.5 606,75

Resultat före skatt
Beräknat resultat:

.5 606,75
.5 606,75

