
 
 
Protokoll från Nordens Ljusklubbens årsmöte lördagen 12 mars 2016. 
 
 
 
Årsmötet öppnades av klubbordföranden Inga Berg 
 
§1. Val av ordförande 
  Olle Johansson valdes till ordförande för årsmötet. 
 
§2. Val av sekreterare 
  Elisabeth Ståhlbåge valdes till årsmötets sekreterare. 
 
§3. Val av justeringspersoner 
  Åsa Ekman och Bent Larsen valdes till justeringspersoner för    
  årsmötesprotokollet 
 
§4 a) Fråga om mötets behöriga utlysande 
  Mötet befanns behörigen utlyst 
 
§4 b) Godkännande av den föreslagna mötesdagordningen  

De alerta årsmötesdeltagarna konstaterade att en punkt om godkännande av 
årsmötets dagordning saknades på dagordningen varför det beslutades att lägga till en 
punkt om dagordningens godkännande varefter den sålunda kompletterade 
dagordningen godkändes. För att inte förvirra protokollets läsare har den nya punkten 
lagts in som punkt 5b så att protokollet även fortsättningsvis kan följa dagordningens 
punktnumrering. 

 
§5 a)Verksamhetsberättelsen 
  Eftersom verksamhetsberättelsen varit tillgänglig för läsning innan mötet   
  sammanfattade och kommenterade ordförande bara följande punkter i  
  årsberättelsen 

1. Målet att klubbens utbud av aktiviteter för medlemmarna ska vara brett. 
Årsmötet framförde sin uppskattning för klubbmästargruppens insats för att 
uppfylla detta mål. 

2. Hemsidans användning har ökat väsentligt både från klubbens sida och 
genom antalet besök av medlemmar/intresserade. 

Verksamhetsberättelsen lades därefter till handlingarna utan ändringar. 
 

§5 b) Ekonomiska årsredovisningen 
Mötesordförande efterfrågande kommentarer eller synpunkter på den ekonomiska 
årsredovisningen. Frågor ställdes om hyreskostnadsbeloppet för pråmen och om 
hyresavtalet baserade sig på antalet medlemmar. Klubbens ordförande redogjorde 
med bistånd av närvarande medlemmar för den relation som finns mellan antalet 
medlemmar och det belopp som klubben bidrar med till Nordens Ljus AB. Årsmötet 
lät sig därmed nöjas.  
Årsmötets ordförande avslutade denna punkt med att läsa upp revisionsberättelsen 
där revisorn tillstyrker att resultat- och balansräkningen godkänns samt att styrelsen 

  beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 
 
 



 
 

§6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Klubbstyrelsens beviljades ansvarsfrihet och 2015 års resultat balanseras i ny 
räkning. 
 

§7. Val av: 
  Följande medlemmar valdes till respektive post: 

a) Ordförande; Inga Berg Johansson omvaldes på 2år 
b) Sex ordinarie ledamöter; Mille Nylander omvaldes på 2 år och Britt Lindroth, 

Kerstin Heikenfeldt, Brita Bergqvist, Tomas Richter samt Håkan Pramsten 
kvarstår tom årsmötet 2017. 

c) Valnämnd om tre ledamöter för kommande verksamhetsår varav en 
sammankallande; Gunilla Odensjö (sammankallande), Lena Wollin och Elisabeth 
Ståhlbåge 

d) Revisor och revisorsuppleant; Birgitta Zeidlitz och Lena Eriksson, båda omvalda 
för 1 år 

 
§8. Fastställande av medlemsavgift för 2016 
  Årsmötet fastslog styrelsens förslag på 1500kr för ordinarie medlem och 500kr för 

familjemedlem. För tydlighetens skull så avser detta förslag även 
Overseasmedlemmar. 
 

§9. Inkomna motioner 
 
  Motion avseende förändring av medlemsavgiften har inkommit från Lena Wollin. 

Bifogas protokollet. 
Diskussion avseende både motionen och förhållandet mellan punkt 8 och punkt 9, i 
dagordningen, uppstod och pågick en stund. Styrelsen föreslog att motionen avslås 
och att årsmötet uppdrar åt styrelsen att utreda olika avgiftsalternativ och redovisa 
vilka effekter dessa får för klubbens ekonomi samt att redovisa de olika alternativen 
till årsmötet 2017. 
Årsmötet enades om att besluta enligt styrelsens förslag. 
 

§ 10. Övriga frågor 
  Inga övriga frågor var anmälda. 
 
§ 11. Mötets avslutande 
 
  Ordföranden förklarade mötet avslutat varpå alla raskt gick en trappa upp för att inta 
  årsmötesbuffé med tillhörande drycker och fortsatt samvaro. 

 
 

  Elisabeth Ståhlbåge   Olle Johansson  
årsmötessekreterare   årsmötesordförande 
 
 
 
Åsa Ekman     Bent Larsen 

  justeringsperson   justeringsperson 


