Stiftelsen Jordö Missionshus
Protokoll årsmöte söndagen den 23 iuli 2017
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Mötets öppnande
Dagord ningen fastställdes
Marie Dolfe valdes till ordförande vid mötet
Peter Mattsson valdes sekreterare vid mötet
Marianne Gylling och Hans Akesson valdes att jämte mötesordfóranden justera
protokollet
Marie Dolfe redogjorde för föregående års räkenskaper och Peter Mattsson för
förvaltningen.
Revisor Anna Ozolins fann räkenskaperna i ordning och tillstyrkte ansvarsfrihet for
styrelsen. Mötet tillstyrkte revisionsberättelsen som ligger till grund för länsstyrelsens
beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
I tur att avgå: vice ordf. Peter Olving, stugfogde Eskil Gustavsson och Leif
Denneberg samt ny ledamot att ersätta Ronny Gustavsson. Mötet tillstyrkte val av
Henrik Gyllberg, Håkan Slättorp och Birgitta Olving för 2 àr.
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, kassaförvaltare och
sekreterare direkt efter årsmötet. Styrelsen utser revisor och valberedning för 2017
Marie Dolfe föredrog inkomst- och utgiftsbudget för 2017
lnformation och beslut av styrelsen
- Hyra missionshuset 200 kr för Jordöföreningarna vid varje tillfälle. Övriga
hyresgäster 1000 kr.
Övriga frågor
Mötet avslutades

Marie Dolfe

Hans Akesson

Marianne Gylling

bolag inga
Stiftelsen är en juridisk person. En stiftelse har, till skillnad från föreningar
medlemmar eller ägare. Stiftelsen äger i princip sig själv, brukar man säga. Stiftelsen leds av
en styrelse. Stiftelsen Jordö Missionshus står under tillsyn av Länsstyrelsen i Skåne Län.
Stiftelsens revisor/årsmöte har att tillstyrka räkenskaperna och att förslå ansvarsfrihet fór
styrelsen till Länsstyrelsen. Styrelsen lämnar årligen före juli månads utgång kopia av
revisionsberättelsen och den av revisorn påtecknade årsredovisningen skickas till
myndigheten.

Adigen tillskriver vi alla boende på Jordö om att skänka frivilliga ekonomiska bidrag till
stiftelsen. Bidragen och hyresintäkter används till forvaltningskostnader för missionshuset.
Stiftelsen lämnar inkomstdeklaration for stiftelser och förvaltning med räkenskaper till
Skatteverket. Stiftelsens organ isationsn u m mer är 835600 -37 67 och stiftelsen u m ret ä r
1027676.

