
 

Protokoll fört vid årsmöte med Nordens Ljus Klubben lördagen den 23 mars 2019  

Tid 17.00 - 17.40. Plats Galleriet, Nordens Ljus. Närvarande, se separat lista  

§1 Val av ordförande att leda förhandlingarna  

Inga Berg Johansson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

Håkan Larsson valdes till mötesordförande att leda förhandlingarna.  

§2 Val av sekreterare för mötet  

Ljúfa Elfwing valdes till sekreterare för mötet.  

§3 Val av justerare  

Gunilla Jarl och Erik Elfwing valdes till justerare och tillika rösträknare.  

§4 Fråga om mötets behöriga utlysande  

Kallelse till årsmötet har sänts ut med e-post och varit utlagd på hemsidan två veckor före årsmötets 
datum. 

Årsmötet förklarades behörigen utlyst.  

§5 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas revisionsberättelse samt 
beslut kring detta  

Inga Berg Johansson presenterade valda delar av verksamhetsberättelsen och svarade på frågor kring 
denna.  

Mille Nylander svarade på frågor om balans- och resultaträkningen.  

Beslöts att lägga verksamhetsberättelsen och balans- och resultaträkningen med godkännande till 
handlingarna.  

Håkan Larsson läste upp revisionsberättelsen där ansvarsfrihet tillstyrktes. Revisionsberättelsen lades 
även den till handlingarna.  

§6 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet  

Årsmötet beslöt om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018.  

 



§7 Val av styrelsefunktionärer, valnämnd samt revisor och revisorssuppleant  

Valnämndens sammankallande Åsa Ekman redogjorde för valnämndens förslag.  Två ledarmöter har 
avgått. Ordförande Inga Berg Johansson och ledamot Mille Nylander är valda till nästa årsmöte. Val 
av fem ledamöter ska göras.  Valnämnden föreslog omval av Kerstin Heikenfeldt, Tomas Richter och 
Nils Åkerman samt nyval av Lena Wollin och Tommie Åkerström, samtliga för en period av två år.  

Mötet hade inga ytterligare förslag och valde Kerstin Heikenfeldt, Tomas Richter, Nils Åkerman, 
Lena Wollin och Tommie Åkerström till ledamöter för en period av två år.  

Elisabeth Stålbåge, Stieg Nilsson och Åsa Ekman valdes till valnämnd, med Åsa Ekman som 
sammankallande.  

Birgitta Zeidlitz valdes till revisor och Lena Eriksson som revisorssuppleant på ett år.  

§8 Fastställande av medlemsavgifter  

Mötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 1 100 kr per medlem och 500 kr för 
overseas.  

§9 Inkomna motioner  

Inga motioner har inkommit.  

§10 Övriga frågor  

Inga Berg Johansson redogjorde för bytet av krögare, kommande aktiviteter och flytten av pråmen. 
Per Strandin meddelade som representant för aktiebolaget att flytten av pråmen kommer att kräva 
uppoffringar inte minst ekonomiskt. 

Inga Berg Johansson avtackade avgående ledamöter; Britt Lindroth och Brita Bergqvist.  

§11 Avslutning  

Mötet avslutades.  
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