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Protokoll från årsmöte för år 2018 med föreningen Glasbyn Målerås
Tisdagen den 26 februari 2019 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 justerare
Till justerare valdes Ivan Karlsson
§4 Verksamhetsberättelse
Åke Petersson redogjorde för Verksamhetsberättelsen för 2018, som godkändes av mötet.
(finns utlagd på http://maleras.nu/glasbyn-maaleraas/bli-medlem/)

§ 5 Ekonomisk redovisning
Åke Petersson redovisade 2018 års resultatrapport samt 2019 års budget.
Rapporten godkändes av mötet.
§ 6 Ansvarsfrihet
Revisionsberättelsen för 2018 fanns på annan plats. Urban Lindahl vidimerade att revisionen
hade genomförts av Kerstin Lindahl. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
(revisionsberättelsen har senare visats upp för sekreteraren och justeraren av protokollet)

§ 7 Ändringar i stadgar
Styrelsen föreslog att regleringen i stadgarna angående teckningsberättigade (§10) ändras med
ett tillägg; att ordföranden själv tecknar föreningen vid löpande utgifter. Mötet godkände
tillägget.
§ 8. Val av styrelse och suppleanter för 2019.
Mötet valde enligt styrelsens förslag ledamöter och suppleanter enl. nedan.
Styrelse
• Raymond Carlsson
• Stefan Eriksson
• Mats Jonasson
• Simona Lindgren
• Henrik Sandgren
Styrelsesuppleanter
• Stefan Fredriksson
• Ida Jonasson
• Josefine Rosengren
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§ 9 Val av revisor för 2019
Till revisor omvaldes Kerstin Lindahl och revisor-suppleant Göte Bodén enligt styrelsens
förslag.
§ 10 Medlemsavgift för 2020
Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för 2020.
• 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
§ 11 Övriga frågor
Samverkande marknadsföring
Åke Petersson informerade om den samverkande marknadsföringen 2018, som fortsätter även
under 2019 med undantag för skrivning och distribution av pressmeddelanden, som upphör i
augusti 2019.
§ 12 Mötets avslutande
Ordföranden avtackade Åke Petersson, som avgick efter tio år som styrelsemedlem och
projektledare i föreningen
Ordförande tackade för visad uppmärksamhet och avslutade årsmötet.
Marknadsföring och projekt 2019
Åke Petersson redogjorde för 2019 års samverkande marknadsföring med Målerås Glasbruk
inkl. Wärdshuset, Målerås Läder, Hantverkshuset, Målerås Vandrarhem B&B.
MTB-projektet är beräknat att avslutas med en invigning i juni månad.
Besked från Boverket gällande ansökan om bidrag till utbytet av plåttaket på Folkets Hus
lämnas omkring 1 juni.
Besked från Föreningen Borstetorps skola om bidrag till plåttaket till Folkets Hus lämnas
efter deras årsmöte under våren.
Kaffepaus
För att fira föreningens tioårsjubileum serverads tårta till kaffet.
Projektarbete 2009 - 2018
Åke Petersson redogjorde för bakgrunden till bildandet av Projektföreningen Glasbyn Målerås
och visade bilder från små och stora projekt som genomförts under tioårsperioden.
Efter enkätundersökningen 2009 hos boende i Målerås med omnejd kunde de ca 150 svaren
delas in i tre huvudgrupper:
Attraktiva yttre miljöer
Boende för besökare
Aktiviteter och besöksmål.
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Bidrag har erhållits till marknadsföring/pressinformation:
230 000 från Regionförbundet i Kalmar län
575 000 från de samverkande företagen i Målerås
805 000
Bidrag har erhållits till olika projekt:
3 885 000 från LeaderSydost, Länsstyrelse och Reg.förb., Boverket, Nybro Kommun m.fl
1 340 000 beräknas till ideellt arbete i projekten.
5 225 000
6 030 000 Totalt
Målerås 2019-02-26
FÖRENINGEN GLASBYN MÅLERÅS

Åke Petersson
tf. sekreterare
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