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Protokoll från årsmöte för år 2016 med föreningen Glasbyn Målerås
Tisdagen den 28 februari 2017 kl. 18.30 i Folkets hus, 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 Åke Petersson.
§ 3 Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Lennart Karlsson.
§4 Verksamhetsberättelse
Åke Petersson läste upp Verksamhetsberättelsen för 2015, som godkändes.
(finns utlagd på www.maleras.nu)

Tillägg: Jan Zethzon var anmäld till ett seminarium kring framtidens cykelturism, men kunde
inte delta på grund av sjukdom. Föredragen har erhållits digitalt.
§ 5 Ekonomisk redovisning
Sekreteraren redovisade 2016 års resultatrapport samt 2017 års budget. Resultatet för 2016
-2.873:--. Fordringar 1.300:--. Kassa och bank 21.662:-4 st. begagnade barncyklar har tillförts cykelpaketprojektet. Rapporten godkändes.
§ 6 Ansvarsfrihet
Revisionsberättelsen för 2016 fanns på annan plats. Urban Lindahl vidimerade att revisorn
Kerstin Lindahl tillstyrkt ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattat. Mötet beviljade
styrelsen ansvarsfrihet.
(revisionsberättelsen har senare visats upp för sekreteraren och justeraren av protokollet)

§ 7. Val av styrelse och suppleanter för 2017.
Mötet valde enligt styrelsens förslag ledamöter och suppleanter enl. nedan.
Styrelse
• Raymond Carlsson
• Mats Jonasson
• Åke Petersson
• Eva-Marie Hagström
• Stefan Eriksson
• Simona Lindgren
Styrelsesuppleanter
• Stefan Fredriksson
• Ida Jonasson
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•
•

Henrik Sandgren
Josefine Rosengren

§ 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 2018
Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för 2018.
• Privatpersoner
50 kr
• Föreningar
100 kr
• Företag 1-10 anställda
100 kr
• Företag 11-50 anställda
200 kr
• Företag > 50 anställda
300 kr
• Frivilligt bidrag
§ 10 Stadgeändringar
Inga förslag hade inkommit gällande stadgeändringar.
Mötet beslutade att behålla nuvarande stadgar.
§ 11 Övriga frågor
Samverkande marknadsföring
Åke Petersson informerade om den samverkande marknadsföringen, som fortsätter även
under 2017.
Banner Glasriket web
MyNewsdesk, PR
Nybro Extra, annons
Cykeltidningar, annonser
Glasriket broschyr, annons
Daylight Premium, web
Aktiv Schweden, annons

7.500
9.000
2.000
5.000
25.000
1.500
6.000
56.000

Samverkan sker med Glasbruket, Hantverkshuset, Mekaniska, Läder, Wärdshuset, Vandrarhemmet
B&B och Glasbyn Målerås. Glasbyn Målerås insats är 4.000:--

§ 12 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visad uppmärksamhet och avslutade mötet.
Kaffepaus
Novasol
Peter Jigmo från Novasol redogjorde för den film, som spelats in på glasbruket och visas på
bl.a Scandilines färjor till Sverige. Ytterligare filmer om våra projekt kommer att spelas in.
Novasol informerar sina husgäster, boende i närområdet om vad som finns att göra i Glasbyn
Målerås.
Behovet av stug-boendet är stort och Peter Jigmo vädjade till alla som har, eller har bekanta
som har hus/stugor, som står oanvända att höra av sig för ytterligare information. För
privatpersoner är 50.000:-- i hyresintäckter skattefria.
Kontaktpersoner i Målerås: Raymond Carlsson och Åke Petersson.

3

Projekt - Barnens Glasrike – ett lekområde vid Glasbruket
Åke Petersson redogjorde för bakgrunden till en inlämnad idé 2009 om ett lekområde vid
Turiststation.
En extern förstudie, bekostad av glasbruket, genomfördes under 2014. Förstudien mynnade
ut i ett förslag till ett antal aktiviteter – Turiststation byggs om till en lekhytta, loket görs på
något sätt tillgängligt för upplevelser, området mellan lok och Turiststation utrustas för lek.
Huvudmålgruppen är barn 7 – 11 år.
Kommunen har tillstyrkt användingen av deras mark till rubricerade men kräver att en
markundersökning genomförs. Beställning av markundersökning har gjorts av glasbruket.
Ansökan om bidrag har lämnats in till Jordbruksverket/Regionförbundet via Länsstyrelsen i
Kalmar av föreningen Glasbyn Målerås i samverkan med glasbruket. Besked om eventuellt
bidrag erhålles i maj 2017.
Ett samverkansprojekt pågår med Glasets Hus i Limmared gällande ett digitalt Barnens
Glasrike.
Projekt - MTB-leder
Åke Petersson redogjorde för ett tänkt MTB projekt.
Bakgrund: Ove Helgée föreslog vid förra årsmötet ett projekt att utveckla MTB-slingor.
Under hösten 2016 bildades en arbetsgrupp med Ove Helgée, Henrik Sandgren, Raymond
Carlsson, Simona Lindgren och Åke Petersson. Arbetsgruppen har haft tre möten varav ett
tillsammans med SydostLeaders projektledare Ingmar Elofsson. Ingmar uppmanade oss att
lämna in en ansökan om bidrag.
Henrik Sandgren ställer mark till förfogande för leder i skogen sydväst om väg 31 på båda
sidor om jvg-banken Kostabanan. En första rekognosering har genomförts av Henrik och
Ove. Själva startpunkten med en informationstavla blir vid parkeringen i anslutning till
busshållplatsen i samhället. Transportsträcka till MTB-lederna blir på Kostabanans gamla
sträckning till 31:an.
Diskussion har förts med Alstermo IF om möjligheten till MTB-leder i Alstermo. Intresse finns
att anlägga leder där. Transportsträckor mellan orterna planeras i vårt projekt. En transportsträcka från Kosta Lodge till MTB-lederna i Målerås kommer också att diskuteras.
Målerås 2017-02-28
FÖRENINGEN GLASBYN MÅLERÅS
Åke Petersson
tf. sekreterare

Raymond Carlsson
Ordförande

justeras
Lennart Karlsson

