Protokoll från årsmöte för år 2013 med föreningen Glasbyn Målerås
Onsdagen den 26 februari 2014 kl. 18.00 i Folketshus, Målerås.
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Raymond Carlsson och till sekreterare Ingrid EjderstedtStrömqvist.
§ 3 Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Karl-Olof Karlsson och Gary Grybb
§4 Verksamhetsberättelse
Åke Petersson läste upp Verksamhetsberättelsen för 2013, som godkändes.

Se bil. 1

Sammanfattning
2009 började EU:s landsbygdssatsning Leader att stötta utvecklingsprojektet i Målerås .
Det började med ett stormöte där idéer samlades in till utvecklingsprojektet. Jan Zethzon fick in 150
förslag ifrån invånarna i samhället efter telefonkontakter och flera av förslagen var synpunkter inom
den yttre miljön i samhället. 4 utvecklingsområden bestämde man att börja arbeta med. Se bil. 2
Av Leaders utvecklingsstrategier valdes Besöksnäring, Byutveckling och Kulturarv.
Se bil. 3
Leader bidrog med 850.000 kr, Regionsförbundet 280.000 kr, Företagen i Målerås 300.000 kr
Många timmar har bidragits med ideella arbetsinsatser.
10 utförda Projekt under åren varav tre lite större;
Vandringsleden
Cykelpaket – med olika slingor
Utgrävning av Ga: hyttan
Marknadsföring - Framtagande av olika broschyrer, annonsering i tidningar och tidsskrifter.
Uthyrning av semesterboenden - genom Novasol
§ 5 Ekonomisk redovisning
Ordförande redovisade 2013 års Resultat rapport och Balansräkning. Rapporterna godkändes.
Sammanfattning
Eget kapital resultat;
Balansräkning;
Resultat;
Kassa;
Check;

103.496 kr
36.081 kr
139.537 kr
6.146 kr
-7.419 kr

Se bil. 4

Åke Petersson informerade att slutbetalningar från Jordbruksverket kan dröja upp till sex månader
efter slutredovisning.
Föreningen har en skuld till Målerås glasbruk AB samt till Målerås Mekaniska AB på 23.300 kr.

§ 6 Ansvarsfrihet
Åke Petersson läste upp Revisionsberättelsen för 2013. Revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet för den tid
som revisionen omfattat. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§ 7. Val av styrelse och suppleanter för 2014.
Mötet valde enligt styrelsens förslag ledamöter och suppleanter enl. nedan.
Styrelse
 Raymond Carlsson
 Mats Jonasson
 Ingrid E-Strömqvist
 Åke Petersson
 Jan Zethzon
 Josefine Rosengren
Styrelsesuppleanter
 Stefan Eriksson
 Ida Jonasson
 Eva-Marie Hagström
 Stefan Fredriksson
§ 8 Val av revisor och suppleant
Till revisor omvaldes Kerstin Lindahl enligt styrelsens förslag.
Till revisorsuppleant valdes Göthe Bodén enligt styrelsens förslag
§ 9 Medlemsavgift för 2015
Mötet beslutade följande medlemsavgift för 2015.
 Privatpersoner
50 kr
 Föreningar
100 kr
 Företag 1-10 anställda
100 kr
 Företag 11-5 anställda
200 kr
 Företag > 50 anställda
300 kr
 Frivilligt bidrag
För närvarande finns 71 medlemmar i föreningen.
§ 10 Stadgeändringar
Inga förslag hade inkommit gällande stadgeändringar.
Mötet beslutade att behålla nuvarande stadgar.
§ 11 Övriga frågor
Åke Petersson informerade att man fått Marknadsbidrag från Regionförbundet under 3 år.
Möjlighet att kunna söka bidrag fortsättningsvis kan tänkas bli för Ölands turistbroschyr –
sommarannonser.
För framtiden är det nu viktigt att underhålla det som är gjort, målet är också att vidareutveckla det
som är genomfört. Uppfattningen är att det finns ett fortsatt stort engagemang i samhället för att
jobba vidare.
§ 12 Mötet avslutande

Ordförande avslutade mötet och eftersom det var 5 års jubileum så serverades det kaffe med tårta.
Vid mötet fanns 25 personer närvarande; samhällsmedborgare, föreningsmedlemmar från
samhällsföreningen, pensionärsföreningen samt företagsrepresentanter.
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Inbjuden gäst till mötet var Joel Parde som är ordförande i Leader Småland Sydost och engagerad i
många för
Föreläste om; Landsbygdsutveckling ur ett personligt perspektiv
Landsbygden är en eftertraktad boendemiljö, 45 % av landets befolkning vill bo på
Landet av dessa är 70 % kvinnor i åldern 15 – 29 år.
Vad menas med Leader metoden;
Främjar Innovation och lokalt engagemang
Mobiliserar fler aktörer – Samarbete
Passar vår landsbygd
Säkerställer den lokala närheten till inspiration, utveckling och beslut
Ny Leaderperiod är fastställt för 2014 – 2020 men enl. nytt regelverk från EU
är benämningen LLU – Lokal lev utveckling

