
PROTOKOLL
fört vid bildandet av föreningen

MÖTESPLATS BIOHUSET I MARIEFRED

Datum: Torsdagen den 10 augusti 2017

Lokal: Biohuset i Mariefred

Deltagande: Se bifogad lista

§ 1

Arne Arvidsson hälsade alla välkomna och förklarade att syftet med dagens möte är 
att bilda en förening.

Marianne Månsson Åkerlund redogjorde för Avsiktsförklaringen som arbetsgruppen 
tagit fram.

Se bilaga 1

Arne Arvidsson redogjorde för den utredning som kommunen tillsatt för att utreda 
kostnader och konsekvenser av att renovera och bibehålla Biohuset mot att bygga ett
helt nytt aktivitetshus i Stadsparken. Utredningen kommer förmodligen inte att vara 
klar förrän i november/december varefter ett politiskt beslut skall fattas. Därefter skall 
offerter införskaffas och beslut fattas innan byggandet alt. renoveringen kommer i 
gång någon gång hösten 2018. Trolig tidpunkt för invigning av ”Nya Biohuset” våren 
2019. Vi kommer att vara remissinstans för att kunna föra fram våra synpunkter.

Beslöts att godkänna redogörelserna, att Avsiktsförklaringen skall skickas ut till 
deltagarna samt läggas upp på kommande hemsida samt att förklara mötet öppnat

§ 2

Beslöts att ovanstående närvarolista skall gälla.

§ 3

Beslöts att fastställa följande dagordning:

1  Öppnande

2  Närvarolista



3  Dagordning

4  Val av presidium

5  Bildandet av föreningen

6  Föreningens namn

7  Föreningens stadgar

8  Antal ledamöter i styrelsen

9  Val av

a) Ordförande

b) Övriga ledamöter

c) Revisorer

d) Valberedning

10 Övriga frågor

11 Avslutning

§ 4

Beslöts att välja

Arne Arvidsson till mötesordförande,

Bo Månsson till mötessekreterare samt

Owe Peterson och Annika Tamm till justerare

§ 5

Beslöts enhälligt att bilda föreningen.

§ 6

Beslöts att föreningens namn skall vara Mötesplats Biohuset i Mariefred.

§ 7

Beslöts, efter vissa korrigeringar, att anta förslaget till stadgar.

Se bilaga 2

§ 8

Beslöts att antalet ledamöter i styrelsen skall vara sju (7).



§ 9a

Beslöts att välja Arne Arvidsson till ordförande. 

§ 9b

Beslöts att välja Bo Månsson, Marianne Månsson Åkerlund, Tomas Ekström, Lottie 
Orrvik, Hannu Lehmus och Olle  Rådström till övriga ledamöter.

§ 9c

Beslöts att till revisorer välja Paul Tamm samt Christer Nilsson som 
sammankallande.

§ 9d

Beslöts att till valberedning välja Gunilla Orrling samt Lennart Schweitz som 
sammankallande.

§ 10

Beslöts att ingen medlemsavgift skall utgå fram till ordinarie årsmöte 2018.

§ 11

Arne Arvidsson tackade för givande diskussioner och förklarade mötet avslutat.

Mariefred den 10 augusti 2017

Vid protokollet

Bo Månsson Arne Arvidsson

Justeras:

Annika Tamm Owe Peterson


