Kallelse till årsstämma i
Luröskärgårdens Natur- och Kulturförening

Bra att veta inför årsmötet:


Då var det dags igen för årsmöte och ännu en trevlig arbetshelg i gemytlig samvaro!
När?

27-28 april 2003 (själva årsmötesförhandlingarna äger rum den 27 april
kl 17.00 på Stenstaka med efterföljande middag som föreningen står för)

Hur?

Båt avgår från Ekenäs (med Sune) resp Spiken (med Hasse) lördag 27
april kl 9.00, återresa söndag eftermiddag.

OBS!

För planering av sysslor, båttransporter, gemensam middag och logi
måste Du anmäla Dig till Sune/Marianne tfn 0533-290 12 eller mail
info@luringen.com senast den 20 april! Tag med egna lakan om Du
övernattar och egen mat utom till lördag middag, samt ett glatt humör

Dagordning för årsstämman:
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9
§ 10
§ 11
§ 12

§ 13
§ 14
§ 15
§ 16

Val av ordförande för stämman samt godkännande av dagordningen
Anmälan av styrelserns val av protokollförare
Val av 2 justeringsmän
Fråga om stämman blivit behörigt utlyst
Anmälan av föregående årsmötes protokoll
Föredragning av styrelsens verksamhetsrapport och årsredovosning
Uppläsning av revisionsberättelse
Fastställande av balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Beslut med anledning av uppkommen vinst/förlust
Fastställande av ersättningar för styrelseledamöter, revisorer och övriga
funktionärer
Val:
 Ordförande för ett år
 En ordinarie styrelseledamot för fem år
 En suppleant till styrelsen för fem år
 Eventuella fyllnadsval
 En revisor och en suppleant för ett år
 Valberedning för ett år (3 ledamöter)
Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår
Övriga frågor
Fastställande av tid för nästa årsstämma
Årsstämman avslutas




Ordinarie- och suppleantpost i styrelsen som är föremål för omval
innehas nu av Stefan Thorsell resp Anders Jansson
Revisor och –suppleant är Ulla Cederqvist resp Torbjörn Erixon
Valberedningen består av Kicki Rask, Marianne Westerberg och George
Kunze

Styrelsens verksamhetsberättelse
Minnet av den börjar blekna. Jag talar om sommaren 2002 med värmen
som aldrig tycktes ta slut. Nu ser vi fram mot sommaren 2003 , man blev
ju lite bortskämd förra året.
Årsstämma hölls den 27/4. Stämman kombinerades med en arbetshelg där medlemmarna
ägnade sig åt stängselreparationer, målning av sjöbod och pråmdäckning.
I september hölls arbetshelg tillsammans med Lurö öråd. Röjningen kring pumphuset
fortsatte och resterande stängsel i Nötterskogen togs om hand.
I samråd med Lurö Öråd beslutades att ansvaret för pumphusets fortsatta renovering och
drift ligger på Lurö N oK.
Övrig verksamhet på Stenstaka och Luringen samt tillsyn,bete och slåtter kan man ta del
av i Sunes och Mariannes tillsynsrapport.
Under sommaren arrangerades två musikkvällar.

Spiken 2003-04-26
Hans Kongbäck

Vår igen – trots nordanvindar.
Så har ännu ett år gått. Det är dags för årsmöte och arbetshelg igen. Som vanligt blir det
en liten reflektion kring varandet sett från Spiken med Lurö på lite avstånd. Nu har de
fyra månaderna gått sedan höstbladet kom och jag har varit och lyft på båtpresenningen.
En del att ta sig an som vanligt. Ibland avundas jag de som har plastskrov. Tvätta och
polera och bottenfärgen som står sig ett år till.. Men det blir till att bita ihop tänderna eller
rättare sagt stänga munnen när slipdammet yr.
Det började våras för ett par veckor sedan och isen som fyllt Dalbosjön och nästan hela
Värmlandssjön började röra på sig. Kinneviken blev med ens isfri, men i Dalbosjön drev
isen åt olika håll beroende på vindriktningen.
Ett gissel för Sune och Marianne som ena dagen haft isfritt och den andra igenproppat. I
skrivande stund viner nordanvinden med minst kulingstyrka vilket säkert får den is som
finns kvar att snabbt malas ner.
I sommar gäller det nog att se upp och inte av gammal vana köra de invanda
vattenvägarna. I höstnumret undrade jag vad som skulle hända om det blev en
nederbördsfattig vinter och vår? Resultatet har inte låtit vänta på sig. Fyra centimeter
under sjökortsdjup för med sig att många får problem med sjösättning både vid kranar
och ramper, för att inte tala om svårigheterna att komma in till bryggorna på Lurö. Trots
allt, njut av vår vänernatur. Skrattmås, sothöns och skäggdoppingar är här och
förmodligen har ytterligare något havsörnspar etablerat sig i vårt innanhav.
Hälsningar Hasse

