Föreningen Bures årsmöte den 4 mars 2018 kl. 14:00
Hos Staffan Smeds och Lena Trulsson
Kontorsvägen 16 Essvik, Kvissleby
Närvarande: Staffan Smeds, Lena Trulsson, Ulf Viklund, Bent Fridholm och Robert de
Robelin
1. Årsmötets öppnandes av ordförande Staffan Smeds
2. Årsmötets behöriga utlysande: Mail den 22 jan och i början av februari på hemsidan.
Godkändes
3. Fastställande av dagordning: Dagordning godkändes utan tillägg
4. Till ordförande för mötet valdes Staffan Smeds
5. Sekreterare för mötet valdes Ulf Wiklund
6. Till justeringsmän valdes Lena Trulsson och Bent Fridholm
7. Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Staffan Smeds. Den godkändes av
mötet.
8. Ekonomisk redogörelse av kassör Lena Trulsson. Årets överskott 7 715,00 kr.
överförs till 2018 års verksamhet
9. Revisorns berättelse lästes upp av Ulf Wiklund. Godkändes av mötet
10. Ansvarsbefrielse: Styrelsen beviljades ansvarsbefrielse av mötet
11. Beslut om medlemsavgift för 2019. Mötet beslöt att behålla den nuvarande
medlemsavgiften även för år 2019. (100 kr för enskild medl. och 150 kr för familj)
12. Val av styrelsefunktionärer
a. Ordförande 1 år omvaldes Staffan Smeds
b. Kassör 2 år omvaldes Lena Trulsson
c. Sekreterare 2 år Vakant
d. Ledamot på 1 år valdes Lars Bergman
Ledamot nr 2 lämnades vakant
e. Som suppleant på 2 år valdes Roger de Robelin
13. Val av revisor på ett år: Till revisor valdes Mats Danielsson
14. Val av valberedning på ett år: Styrelsen får fungera som valberedning detta år

15. Övriga frågor:
a) Rapport om Sten Rigedahl korrespondens med Elin Berglund föredrogs av Lena
Trulsson. Finns också utlagd på hemsidan under ”Lättläst”
b) Årsmötet beslutade att det inte skall arrangeras någon enskild Bure Dag i år. –
Andra alternativ i år kan istället vara: en föreningsträff med blommor vid statyn?
Kanske att Föreningen kan finnas med på Nolbydagarna som äger rum sista helgen
i maj. Slutligt förslag, en träff i samband med invigningen av Pilgrimscenter den
17 juni.
c) Föreningen skall gå vidare med att få kyrkan med på att Fales liksten skannas för
att försöka tydliggöra på vad som kan stå där. Den är numera oläslig rent visuellt.
d) I samma anda skall föreningen verka för att området där den gamla kyrkan stod
ansöka om att göra en markradarundersökning för att förhoppningsvis se vad som
döljs i marken.
e) Förslag om en studieresa till Stockholm (till hösten) och besöka något av de stora
museer som där finns.
f) Bent Fridholms fina forskningsarbete om den gamla kyrkan i Skön skall läggas ut
på hemsidan.
16 Mötet avslutades. Av Staffan Smeds. Det bjöds på goda smörgåsar och kaffe/the .
Mycket gott Tack! Tack!

Vid protokollet……………………
Ulf Wiklund

Justeras……………………….
Lena Trulsson

…………………………
Bent Fridholm

