
Protokoll
söndogen

fOrt vid styrelsemöte med Stiftelsen Jordö Missionshus
den 26 iuli 2015.

l. Peter Olving hölsode ollo völkomno och förklorode mötet öppnot.

2. Dogordningengodköndes.

3. Till mötesordförqnde voldes Peter Olving

4. Till sekreterore vid mötet voldes Birgitto Olving

5. Till protokolliusterore voldes Per lvor "Pelle" Andersson och Morionne Gylling

ott iämte mötesordföronde iustero protokollet.

6. Ronny Gustovsson redogiorde fOr 2014 års handelser i och omkring

missionshuset. Länsstyrelsen ömnor ge ut en bok om vördefull bebyggelse i

lönet och i den kommer Jordö Missionshus ott omnömnos. Vi redovisor också

vorie år till Lönsstyrelsen om förvoltning och vör ekonomi.

Missionshuset ör till fullo försökrot.
Ronny gov en ekonomisk ropport för stiftelsen och under året hor 10.048

kronor i underhållsbidrog inkommit från Jordöbor. Ett stort TACK till givorno!

Årer nefforesultot uppgår till + 6.061 kronor.

Pelle och Leno Gylling erbiöd sig ott röio morken kring missionshuset. Nu

omges det ov en stor och luftig bocke. TACK Leno och Pelle!

lngår och Mor,gon Andersson hor *ankt ett stort.proktfu-llt, plåtbeklött bord,

,Å kon stå utJ (f.d. militart utspisningsbord, minsi i 00 år gommoit) till

stiftelsen - mycket qnvöndbort vid koffeservering och lotterier.

TACK lnger och Morgon!
Verksomhetsberöttelsen och den ekonomisko ropporten godkändes.

7. Bengi Peiersson läste upp revisionsberöttelsen, som godkändes.

Sryrålsen beviliodes onsvorsfrihet för förvoltnings- och rökenskopsåret 2014.

8. Förröttodes vol ov styrelseledomöter i 2 &rz Leif Denneberg, Eskil Gustofsson

och Peter Olving omvoldes.

9. Föredrogs styrelsens förslog till budget 2O15, som godköndes.

10. lnformotion och beslutot ov styrelsen:

Hyro ov missionshuset 2015: 200 kr fOr Jordöföreningorno vid vorie tillfalle.

Övigo hyresgöster 1.000 kr.

I 1. Jordö Byolog hor skönkt ett proiektorbord till Jordö Missionshus.

lnspektion ov huset hor genomiö*s och förslog om en ny stege till vinden bör

åtgördos.
Ronny sko onsöko om bidrog till verksomheten hos Sporbonksstiftelsen och

SporLonken i Åryd och ett nytt brev till Jordöbor ongående bidrog till under'

håll och förvoltning ov Jordö Missionshus kommer ott skickos ut.



12. Avslutodes mötef.

Jordö 2015 07 28,i6,
Peter Olving )
ordlöronde J
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Birgitto Olving
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Morionne Gylling
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