
	   Protokoll	  fört	  vid	  Nordens	  Ljus	  Klubbens	  årsmöte	  2015.03.21	  

	   Lista	  på	  närvarande	  medlemmar	  bifogas.	  

	   	  

	   	  

1. Val	  av	  ordförande	  att	  leda	  förhandlingarna	  
Mötet	  valde	  på	  klubbordförandens	  förslag	  Jan	  Östlin.	  
	  

2. Val	  av	  sekreterare	  att	  notera	  förhandlingarna	  
Mötet	  valde	  på	  klubbordförandens	  förslag	  Anita	  Östlin.	  
	  

3. Val	  av	  två	  justerare	  
Mötet	  valde	  på	  valnämndens	  förslag	  Johan	  Dahl	  och	  Cicki	  Holm.	  
	  

4. Fråga	  om	  mötets	  behöriga	  utlysande	  
Mötet	  avgav	  ett	  rungande	  JA.	  
	  

5. Föredragning	  av	  styrelsens	  årsredovisning	  och	  revisorernas	  
revisionsberättelse	  samt	  beslut	  kring	  detta	  
Ordföranden	  refererade	  i	  stora	  drag	  den	  utomordentligt	  intressanta	  och	  
engagerande	  årsberättelsen.	  Vår	  egen	  hovfotografs	  bidrag	  fick	  	  välförtjänt	  beröm.	  
Kassör	  Mille	  Nylander	  kommenterade	  att	  vi	  för	  året	  gick	  back	  med	  runt	  70	  000	  
kr,	  hänförligt	  till	  den	  härliga	  30-‐årsfesten	  på	  Nalen	  samt,	  mer	  bekymmersamt,	  på	  
minskat	  antal	  medlemmar.	  En	  Framtidsgrupp	  har	  tillsatts	  och	  arbetar	  bl.	  a.	  med	  
hur	  vi	  ska	  söka	  attrahera	  nya	  medlemmar.	  	  
Revisionsberättelsen	  lästes	  av	  ordföranden.	  Mötet	  röstade	  för	  att	  fastställa	  
styrelsens	  årsredovisning	  –	  verksamhetsberättelse,	  balans-‐	  och	  resultaträkning	  
samt	  att	  överföra	  årets	  förlust	  i	  ny	  räkning.	  
	  

6. Fråga	  om	  styrelsens	  ansvarsfrihet	  	  
Ännu	  ett	  rungande	  JA	  avgavs	  av	  mötet.	  
	  

7. Val	  
Valnämndens	  förslag:	  
	  

8. Ordförande:	  Inga	  Berg	  Johansson.	  Nyval	  1	  år.	  	  
	  

9. Sex	  ordinarie	  ledamöter:	  Omval	  2	  år:	  Britt	  Lindroth,	  Kerstin	  Heikenfeldt.	  	  	  	  	  
Nyval	  2	  år:	  Britta	  Bergqvist,	  Thomas	  Richter,	  Håkan	  Pramsten.	  	  
Kvarstår	  1	  år:	  Mille	  Nylander.	  	  
	  

10. Valnämnd	  om	  tre	  ledamöter	  för	  kommande	  verksamhetsår.	  	  
Kersti	  Lidström	  (sammankallande),	  Lena	  Wollin	  och	  Gunilla	  Odensjö	  Larsson.	  	  	  
	  
Mötet	  beslöt	  enhälligt	  att	  välja	  de	  föreslagna	  enligt	  punkterna	  8	  till	  10.	  
	  



11. Revisor	  och	  revisorssuppleant	  	  
Valnämndens	  förslag	  innebär	  en	  omkastning	  från	  föregående	  år.	  Förslaget	  i	  år	  är	  
Lena	  Ericsson	  till	  ordförande	  och	  Birgitta	  Zeidlitz	  till	  suppleant.	  Efter	  en	  mycket	  
kort	  överläggning	  föreslog	  mötet	  på	  förslag	  från	  Mille	  Nylander	  att	  Birgitta	  Z.	  
väljs	  till	  revisor	  och	  Lena	  E.	  till	  suppleant.	  	  
Mötet	  beslöt	  enhälligt	  att	  välja	  så.	  
	  

12. 	  Fastställande	  av	  medlemsavgifter.	  Ingen	  förändring,	  beslöt	  mötet	  på	  
styrelsens	  förslag.	  
	  

13. Inkomna	  motioner	  	  
Zero!	  
	  

14. Övriga	  frågor	  	  
Ulf	  Du	  Rietz,	  Anders	  Holm	  och	  Elisabeth	  Stålhbåge,	  som	  alla	  avgår	  från	  styrelsen,	  
avtackades	  med	  härliga	  blommor.	  	  
Klubbordföranden	  meddelade	  att	  till	  hedersmedlemmar	  har	  styrelsen	  utsett	  två	  
populära,	  hårt	  arbetande	  medlemmar,	  nämligen	  Inga	  Berg	  Johansson	  och	  Björne	  
Nylander.	  Inga,	  som	  befann	  sig	  på	  golfresa,	  underrättades	  per	  telefon	  om	  de	  båda	  
valen.	  Oförberedd	  på	  hedersmedlemskapet	  som	  hon	  var,	  blev	  hon	  mycket	  
överraskad	  och	  glad.	  Det	  var	  första	  gången	  en	  medlem	  som	  fortfarande	  är	  
verksam	  i	  någon	  styrelse	  fick	  ett	  hedersmedlemskap.	  	  
Aktiebolagets	  VD,	  Ljuva	  Ericson,	  tackade	  Björne	  för	  att	  han	  fixade	  det	  mesta	  som	  
krånglar	  och	  pajar.	  	  
Utlottningen	  av	  ett	  litet	  konstverk	  bland	  mötesdeltagarna	  vann	  Britt	  Darke.	  
	  

15. Mötet	  avslutades	  	  
av	  ordföranden,	  varefter	  en	  härlig	  buffé	  väntade	  oss.	  	  
	  
Stockholm	  2015-‐03-‐28	  	  
	  
	  
	  
Anita	  Östlin	  
sekreterare	  
	  
	  
	  
Johan	  Dahl	   	   Cicki	  Holm	  
justerare	  	   	   justerare	  	  


