
 
 
Protokoll fört vid årsmöte i Nordens Ljus Konstförening Lantärnan 
tisdagen den 5 februari 2013 i matsalen på Ljuset 
 
Närvarande: 55 medlemmar enligt närvarolista – bilaga 1 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Klockan 19:02 påkallar Lantärnans ordförande Elisabeth Ståhlbåge uppmärksamhet och 
förklarar årsmötet öppnat.  
 
§ 2 Val av ordförande och sekreterare 
Till ordförande att leda årsmötesförhandlingarna väljer årsmötet Jan Östlin. Till 
sekreterare väljs Inga Berg. 
 
§ 3 Val av två justeringspersoner 
Till att justera dagens protokoll väljer årsmötet Mille och Björne Nylander.  
 
§ 4 Dagordningens fastställande och mötets behöriga utlysande 
Utsänd dagordning godkännes och årsmötet anser sig behörigen kallat. 
 
§ 5 Upprättande av röstlängd 
Ordföranden föreslår att den närvarolista som cirkulerar för underskrift får utgöra 
röstlängd. Årsmötet godkänner detta. 
 
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (bilaga 2) godkändes. 
 
§ 7 Fastställande av resultat och balansräkning 
Årsmötet beslutar att fastställa föreliggande resultat och balansräkning. (bil. 3) 
 
§ 8 Revisorns berättelse 
Revisorn Lena Eriksson läste upp revisionsberättelsen (Bil 4).  Årsmötet beslutar följa 
rekommendationen att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Årets vinst   
955 kronor överförs i ny räkning.  
 
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 
 
§ 10 Årsavgift 2013  
Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för 2013 – 300 kronor – vilket årsmötet 



godkänner. 
 
§ 11 Val av styrelseledamöter 
Valberedningens förslag presenteras av Margot Wikström 
 
Omval av Elisabeth Ståhlbåge till    2014 
Omval av Sigbrit Sylwan till    2015 
Omval av Jane Kampf till      2014 
 
Kvarstår i styrelsen gör: 
Per Strandin vald till     2014 
Olle Melin vald till     2014 
Elisabet Glimmer Larsen vald till    2014 
 
Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag. 
 
§ 12 Val av revisorer 
Lena Eriksson kvarstår som revisor och Mille Nylander som revisorssuppleant. 
 
Årsmötet välkomnar denna ordning. 
 
§ 13 Val av valberedning 
Till valberedning omväljs föreslogs omval av Jan Östlin (sammankallande) och Margot 
Wikström. 
 
Årsmötet godkände detta. 
 
§ 14 Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
Stämmoprotokollet finns tillgängligt dels på Nordens Ljus-klubbens hemsida och dels i 
Baren på Pråmen.   
 
§ 15 Övriga frågor 
Styrelsen aktualiserar frågan om Lantärnan skall finnas kvar som egen förening eller skall 
fortsätta arbetet som en sektion inom klubben. Föreningen har tappat medlemmar från 130 
till idag 74.  
 
Frågan ledde till en livlig och givande diskussion. Diskussionen avslutades med att på försök 
pejla intresset från medlemmarna genom handuppräckning varvid en övervägande majoritet 
uttalar sig för förslaget. 
 
Mötet beslutade att Lantärnans styrelse snarast möjligt via E-post skall tillställa 
medlemmarna förslag till förändring av Lantärnans verksamhet. 



 
Förslaget skall också redovisas för Nordens Ljusklubbens styrelse.  
 
§ 16 Årsmötets avslutande 
Klockan 19:50 förklarar ordföranden mötet avslutat och nu börjar lotteriet. 
 
Lotteriet 
Lantärnan har 74 medlemmar. 17 av dessa vinner konstverk vid kvällens dragning (verken 
ifråga framgår av bilaga 5).  
 
 
Stockholm 2013-02-06 
 
 
 
Inga Berg 
Sekreterare   Jan Östlin 
   Ordförande 
 
 
Justeras: 
 
 
Mille Nylander  Björne Nylander 
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