
 
 
Protokoll fört vid Nordens 
Ljusklubben årsmöte lördagen 
den 22 mars 2014 
 
 
§ 1 Mötet öppnas 
Klubbens ordförande Elisabeth 
Ståhlbåge förklarar mötet öppnat. 
55 medlemmar är närvarande vid 
mötet. 
 
§ 2 Val av ordförande att leda 
årsmötesförhandlingarna 
Anders Holm valdes till ordförande 
för mötet. 
 
§ 3 Val av sekreterare för 
årsmötet 
Inga Berg valdes till årsmötets 
sekreterare. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
Upprättat förslag till dagordning 
godkändes. 
 
§ 5 Val av två justeringspersoner 
Inger Boman och Bo Grubb valdes till 
justeringspersoner för årsmötes-
protokollet. 
 
§ 6 Fråga om mötets behöriga 
utlåtande 
Kallelse har gått ut via månads-
bladet i februari och har funnits 
tillgänglig på hemsidan sedan tre 
veckor. 

 
Mötet befanns behörigen utlyst. 
 
§ 7 Verksamhetsberättelse för 
2013 
Verksamhetsberättelsen har funnits 
på hemsidan i tre veckor. Den finns 
också tillgänglig i pappersformat på 
mötet. Berättelsen fick beröm som 
välformulerad och föranledde inga 
frågor vid mötet. 
 
§ 8 Ekonomisk redovisning 
Resultat- och balansräkning har 
funnits tillgänglig på hemsidan i två 
veckor och finns även i pappers-
format på mötet. 
 
Mötet beslutade att godkänna den 
ekonomiska redovisningen. 
 
§ 9 Revisionsberättelsen 
Åsa läste i sin egenskap av klubbens 
revisor upp revisionsberättelsen som 
tillstyrker att resultat- och 
balansräkning godkännes och att 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsen 
Årsmötet beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 
 
§ 11 Val av ledamöter till klubb-
styrelsen enligt valberedningens 
förslag 
Nyval (fyllnadsval på 1 år):  
                         Kerstin Heikenfeldt  
Omval på 2 år:  Mille Nylander 
        Inga Berg 



 
Elisabeth Ståhlbåge, Ulf Du Rietz, 
Anders Holm och Britt Lindroth är 
valda t o m årsmötet 2015.  
 
Bo Thorstorp lämnar klubbstyrelsen 
för en plats i Aktiebolagets styrelse. 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med 
valberedningens förslag. 
 
§ 12 Val av revisor och revisors-
suppleant enligt valberedningens 
förslag 
Nyval av Birgitta Seilitz till revisor 
Nyval av Lena Eriksson till revisors-
suppleant. 
 
Årsmötet beslutade enligt val-
beredningens förslag. 
 
§ 13 Val av valberedning 
På förslag av årsmötet valdes 
följande personer till val-
beredningen: 
 
Kersti Lidström 
Gunilla Odensjö Larsson 
Lena Wollin 
 
§ 14 Fastställande av 
medlemsavgift 
Beslutades att medlemsavgifterna 
för 2014 skall vara oförändrade. 
 
§ 15 Inkomna motioner 
Inga motioner har inkommit 
 
§ 16 Övriga frågor 
a/ Information om pråmflytten 

Åsa informerade om pråmflytten. 
Bygglov söktes på Kungsholms strand 
123 – 125. Hamnen anvisade platsen 
Kungsholmstrand 121. Vi har fått 
bygglov på 123- 125. Har ansökt om 
tillfälligt bygglov där vi nu ligger. 
Inget svar ännu från stadsbyggnads-
kontoret. 
 
b/ Medlemsenkäten 
Ulf informerar om medlemsenkäten 
med frågor om vad som kan göras för 
att förbättra medlemmarnas del-
tagande i olika aktiviteter. Enkäten 
finns tillgänglig på hemsidan och 
finns vid mötet idag i pappersformat.  
Alla uppmanades att besvara enkäten 
och aktivt medverka i arbetet med 
att rekrytera nya medlemmar. 
 
3/ Hedersmedlem 
Håkan Larsson har utsetts till årets 
hedersmedlem (Då Håkan har 
förhinder närvara vid mötet tar 
Gunilla emot hedersbetygelsen för 
vidarebefordran). 
 
§ 15 Mötet avslutas 
Ordföranden förklarade mötet 
avslutat och därefter överräckte 
Elisabeth en blomma till Åsa för det 
arbete hon lagt ner som revisor.  
 
Jane har delat ut lotter till alla 
närvarande. Vinner gör Mille och  
Marianne Andersson. 
 
Sedan intar vi middag 
med tryffelfärserad kungsflundra 
med chablissås och froozen 



cheesecake med rårörda bär och 
därtill hörande drycker. 
 
 
	  
	  
	  
Inga	  Berg	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anders	  Holm	  
Årsmötessekr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Årsmötesordf	  
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