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Jordö Missionshus verksamhetsår 2015.
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Sekreterare Peter Mattsson
Revisor Anna Ozolins

Valberedning Birgitta Olving

Balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse se bilaga.
Missionshuset Jordö 2:52 har taxeringsvärde 0 kronor. Deklarationen har lämnats till Skatteverket.
Fastigheten är försäkrad hos Länsförsäkringar. Försäkringsform: Kombinerad företagsförsäkring.
Styrelsen har haft två sammanträden. Styrelsens ledamöter besiktade missionshuset den 2015-07-20.
Vid besiktningen av fastigheten fann styrelsen att den är i väsentligt gott skick och inga akuta brister
kunde fastställas. Mindre åtgärder noterades som att stegen till övervåningen har säkerhetsbrister.
Kassören fick i uppdrag att kolla upp olika alternativ för att säkerställ lämplig stege.
Stiftelsen är nu medlemmar i Blekingearkivet - för folkrörelse- och lokalhistoria. Blekingearkivet
ligger i Bräkne Hoby. I arkivet finns allt historiskt material samlat av Stiftelsen Jordö Missionshus.
Vi lämnar årligen in verksamhetmaterialtill arkivet.

Styrelsen framföra ett stort tack till er alla som skänkte ekonomiska gåvor till stiftelsen, er goda
givmildhet 2015 eav 10 274 kronor till verksamheten. Det ger oss extra kraft att jobba vidare med
vårt fina missionshus. Ert stöd behövs för att varje år så är det alltid något extra som vi behöver
åtgärda.
Stiftelsen har inte några medlemmar och därmed har vi inte några medlemsintäkter. Vi vill särskilt
tacka Lena Gylling och Per Pelle Andersson som röjt området mellan missionshuset och Norra
Jordövägen. lnger o Morgan Andersson som skänkte ett stadigt bord att användas till
sammankomster vid missionshuset.
Jordö Byalag och Almö-Jordö samfällighetsförening har hyrt missionshuset för medlemsmöten.
Stiftelsen har tillsammans med jordöföreningarna en gemensam hemsida Www.iordo.se
Alla ekonomiska bidrag är välkomnapävärt bankgiro 3T2-2306 eller via swish I23 288 70 57
som gör som gör stor nytta i vår skötsel av vårt vackra missionshus. Tusen tack!
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