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Protokoll från årsmöte för år 2012 med föreningen Glasbyn
Målerås
Torsdagen den 21 februari 2013 kl 18.00 i Folkets Hus, Målerås.
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.
§ 2 Val av ordf. och sekreterare för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Raymond Carlsson och till sekreterare Åke Petersson.
§3 Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Per Deckert och Ivan Karlsson.
§4 Verksamhetsberättelse
Sekreteraren läste upp Verksamhetsberättelsen för 2012, som godkändes.
Sammanfattning
20 företag, 4 föreningar och 42 privatpersoner var medlemmar vid årets slut.
Tre styrelsemöten, ett årsmöte och ett 15-tal möten med politiker, myndigheter, företag och
föreningar har hållits under året.
Tre Nytt från Glasbyn Målerås och fyra Evenemangskalendrar har givits ut.
Leader-projekt
Två Leader-projekt har avslutats under året:
- utgrävningsplatsen av den gamla hyttan har färdigställts till ett besöksmål.
Redovisning har lämnats till Leader på 350 000 kr, 730 ideella timmar och 50 294 i
medfinansiering. Invigning förrättats av landshövding Stefan Carlsson den 9 juni
2012.
- cykelslinga Målerås – Kosta - Målerås (Kostabanan) med karta och färdbeskrivning.
Redovisning har lämnats till Leader på 20 000 kr och 40 ideella timmar.
Leaderperioden omfattar fem år och avslutas under 2013. Några nya projekt är ej planerade.
Regionförbundet
Regionförbundet beviljade ett 50%-igt stöd (85.000) till marknadsföring av Glasbyn Målerås
för 2012. Resterande 50 % bekostades av deltagande turistföretag i Målerås.
Representation
Föreningen har varit representerad på Länsstyrelsens och Kalmar Läns Museums
arkeologidag den 17 oktober i Oskarshamn.
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Föreningen har etablerat samarbete med Go Nature Trips hemsida www.gonaturetrip.com för
besöksturism.
Övrigt
Föreningen har varit behjälplig vid ett antal bidragsansökningar, kontakter med Trafikverket
och Nybro Kommun och genomfört cykelpaket och uthyrning av cyklar tillsammans med
Målerås Vandrarhem B&B.
Föreningen har skrivit ett avtal med Novasol AB gällande förmedling av semesterboende och
att upprätta ett servicecenter i Målerås.
§5 Ekonomisk redovisning
Ordföranden redovisade 2012 års Resultatrapport och Balansräkning. Rapporterna godkändes.
Sammanfattning
Resultatrapport
Intäkter medlemsavg., lotteri, försälj.
Erhållna statliga bidrag
Totalt intäkter

38 510:-88 226:-126 736:--

Inköp material och varor
Övriga kostnader
Personalkostnader
Räntekostnader
Totalt kostnader

323 502:53
13 319:-5 075:-1 250:43
343 146:96

Resultat

Balansrapport
Byggnad (lusthuset)
Kassa- och bankmedel
Summa tillgångar

- 216 410:96

37 355:-- 330:30
37 024:70

Eget kapital
- 82 385:66
Kortfristiga skuler
- 171 050:-Totalt eget kapital, avsättn. och skulder - 253 435:66
Ordföranden informerade om att slututbetalningar från Jordbruksverket kan dröja till upp till
sex månader efter slutredovisning. Av det skälet har föreningen fått låna ekonomiska medel
av Nybro Kommun, Målerås Mekaniska AB och Målerås Glasbruk AB samt öppnat en egen
checkräkningskredit i Swedbank.
§6 Ansvarsfrihet
Ordföranden läste upp Revisionsberättelsen för 2012. Revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet för
den tid som revisionen omfattat.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§7 Val av styrelse och suppleanter för 2012
Mötet valde enligt styrelsens förslag ledamöter och suppleanter enligt nedan:
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Styrelse
- Raymond Carlsson
- Mats Jonasson
- Ingrid E-Strömqvist
- Åke Petersson
- Jan Zethzon
- Josefine Rosengren
Styrelsesuppleanter
- Ida Jonasson
- Eva-Marie Hagström
- Andreas Davidsson Rosengren
- Stefan Eriksson
- Stefan Fredriksson
§8 Val av revisor och suppleant
Till revisor omvaldes Kerstin Lindahl enligt styrelsens förslag.
Till revisorsuppleant omvaldes Göthe Bodén enligt styrelsens förslag.

§9 Medlemsavgift för 2013
Mötet beslutade att behålla medlemsavgifterna oförändrade för 2014.
- Privatpersoner
40:-- Föreningar
100:-- Företag 1-10 anställda
100:-- Företag 11-50 anställda
200:-- Företag över 50 anställda
300:-- Frivilligt bidrag
§10 Stadgeändringar
Inga förslag hade inkommit gällande stadgeändringar.
Mötet beslutade att behålla nuvarande stadgar.
§11 Övriga frågor
Sekreteraren informerade att föreningen sökt momsregistrering hos Skatteverket. Detta för att
kunna debitera och dra av moms i kommande affärsverksamhet med bland annat Novasol.
Sekreteraren informerade att två blivande studenter har gjort sitt projektarbete i form av en
folder – Bröllopspaket i Glasbyn Målerås – med utgångspunkt från kapellet. Har stora
möjligheter att bli ett permanent erbjudande. Om möjligt skall foldern finnas med på
Bröllopsmässan i Kalmar den 3 mars.
Kaffepaus
§12 Marknadsföring 2013
Sekreteraren rapporterade att vi erhållit bidrag om 50% eller 75 000 kr av Regionförbundet
för samverkande marknadsföring 2013. Resterande 50% bekostas av turistföretagen i Målerås.
Huvudinriktningen är lika föregående år – Glasriket AB:s broschyr och hemsida,
TV/radioreklam samt inriktning mot cykelturism.
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§13 Novasol-projektet
Novasols representant Peter Jigmo redogjorde för företaget Novasol och dess inriktning att
utveckla antalet semesterhus i bland annat Småland. Novasol har stor efterfrågan på
semesterhus från Tyska turister och ser stora möjligheter i vårt område med uthyrning samt
service till husägare och hyresgäster.
Jan Strömqvist, som tagit på sig uppgiften att skriva avtal med intresserade husägare,
rapporterade att fyra avtal är klara och att ytterligare 6-7 avtal är på gång. Målerås och
närmaste orter bearbetats i steg 1. Senare under våren utvidgas området.
Målsättningen är att etablera ett servicecenter under försommaren. Troligtvis blir det placerat
på glasbruket. Servicefolder och rabatthäften skall produceras.
§14 Projekt parkområde Lindvägen
Visning och förtydliganden av stadsträdgårdsmästaren Thomas Bergströms skisser av
parkområdet längs Lindvägen med tänkta träd, blommor och redskap. Planerad start med
utfyllning av svackor påbörjas efter tjällossningen. Bergström har talat med Trafikverket
gällande placering av lindar samt om hörnet Lindvägen – N. Måleråsvägen –
Mackamålavägen.
Projektgruppen leds av Samhällsföreningen med Staffan Jonasson som sammankallande.
PRO, MIF och Glasbyn Målerås är också representerade i projektgruppen.
§15 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet för avslutat.
Målerås 2013-02-24
FÖRENINGEN GLASBYN MÅLERÅS

Åke Petersson
Sekreterare

Raymond Carlsson
Ordförande

Justeras:

Per Deckert

Ivan Karlsson

