
	

Norden Ljus Klubben 
 
Protokoll från årsmöte avseende verksamhetsåret 2016 
 
Tid: 2017-02-04, kl 17.00 
Plats: Pråmen, Kungsholms strand 125 
 
 
Närvarande: Se separat närvarolista 

 
 
 
§ 1 Val av ordförande att leda förhandlingarna 

Inga Berg Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
Åsa Ekman valdes till mötesordförande att leda förhandlingarna.  
 

§ 2 Val av sekreterare för mötet 
Håkan Larsson valdes till sekreterare för mötet. 
 

§ 3 Val av två justerare – tillika rösträknare 
Gunilla Jarl och Stieg Nilsson valdes till justerare. 
 

§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande 
Kallelse samt möteshandlingar har sänts med e-post resp varit utlagt på hemsidan ca 
två och en halv vecka före datum för mötet. Mötet är därför utlyst i behörig ordning,  
d v s enligt stadgarnas föreskrifter. 
 

§ 5 Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt beslut kring 
detta 
Inga Berg kommenterade vissa punkter i Verksamhetsberättelsen. Mille Nylander 
fördrog resultat- samt balansräkning. Mötet beslutade att godkänna resultat- och 
balansräkning, samt att lägga dessa till handlingarna. 
 
Åsa Ekman föredrog revisionsberättelsen, som även den lades till handlingarna. 
 

§ 6 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016. 
 

§ 7 Val av styrelsefunktionärer, valnämnd samt revisor och revisorssuppleant 
Valnämndens sammankallande, Gunilla Odenjö Larsson, redogjorde för valnämndes 
förslag till olika poster. Av den avgående styrelsens ledamöter är ordförande samt en 
ledamot vald t o m verksamhetsåret 2017. Mötet framförde inga ytterligare förslag 
utöver valnämndens. 
 

a. Ordförande: Varken ny- eller fyllnadsval behövde genomföras 
b. Sex ordinarie ledamöter: Valdes (omval) Britt Lindroth, Kerstin Heikenfeldt, 

Brita Bergqvist och Tomas Richter samt (nyval) Nils Åkerman på två år. 



c. Valnämnd om tre ledamöter: Valdes Gunilla Odensjö Larsson 
(sammankallande) Lena Wollin samt Elisabeth Ståhlbåge. 

d. Revisor och revisorssuppleant: Valdes Birgitta Zeidlitz till revisor samt Lena 
Eriksson som revisorssuppleant på ett år. 

 
§ 8 Fastställande av medlemsavgifter 

Efter en inkommen motion till årsmötet 2016 fick styrelsen i uppdrag att utreda frågan 
om årsavgiftens utformning. Inga Berg Johansson föredrog styrelsens förslag:  
”Styrelsens förlag till mötet är enhetlig avgift om 1100 kronor.” 
 
Efter en kortare diskussion beslutade mötet att en enhetlig avgift per individ ska 
tillämpas. Den s k familjerabatten tas således bort. Avgiften för ”overseas members” 
påverkas inte. 
  
För verksamhetsåren 2017 och 2018 fastställdes årsavgiften till 1100 kronor.  
  

§ 9 Inkomna motioner 
Inga motioner hade inkommit till årsmötet. 
 

§ 10 Övrigt 
Inga Berg Johansson avtackade Håkan Pramsten för hans insatser som styrelseledamot. 
Meddelades också att Gunilla Odensjö Larsson av styrelsen utsetts till hedersmedlem 
år 2017. 
 
Mötet avlutades. 
 

 
 
 
 
 
Ordförande: Vid protokollet: 
 
 
 
………………………………………………. 
Åsa Ekman 

 
 
 
………………………………………………. 
Håkan Larsson 

 
Justeras: 

 

 
 
 
……………………………………….. 
Gunilla Jarl 

 
 
 
………………………………………………... 
Stieg Nilsson 

 
 
Biläggs: 
 

• Närvarolista 
• Dagordning 
• Revisionsberättelse 
• Valberedningens förslag 

	


