
Protokoll fört vid årsmöte med Nordens ljus Klubben lördagen den 14 mars 2020.
Plats Galleriet, Nordens Ljus.

§1 Val av ordförande att leda förhandlingam@
lnga Berg Johansson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Anders Holm valdes till mötesordförande att leda förhandlingarna.

§2 Val av sekreterare för mötet
Ljdfa Elfwing valdes till sekreterare för mötet.

§3 Val av jListerare
Gunilla Jarl och Erik Elf`^/ing valdes till justerare och tillika rösträknare.

§4 Fråga om mötets behön.ga uthr5ande
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 styTelsens verksam hetsberättelse och revisorerrias revisionsberättelse samt
beslut kring defta
lnga Berg Johansson presenterade wlda 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.
Birigtta Zeidlitz läste upp revisionsberättelsen där ansvarsfrihet tillstyrktes. Revisionsberättelsen
lades även den till handlingarna.

§6 Fråga om styrelsens ansvarsfl.het
Årsmötet beslöt om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019.

§7 Va l av styrelsefunktionärer, valnämnd samt revisor och revisorssupplea nt
Valnämndens sammankallande Åsa Ekman redogjorde för valnämndens förslag.
Ordförande:
Tommie Åkerström
Ledamöter:
Omval : Mille Nylander omväljs för en period av två år.
Fyllnadsval:  Anita Ullerstam för en period av ett år.
Nyval: Jörgen Wjdsell för en period av två år.

Mötet hade inga ytterligare förslag och valde Tommie Åkerström till ordförande och Mille Nylander,
Anita Ullerstam och och Jörgen Widsell till ledamöter.
Valnämnd:

Till valnämnd valdes lnga Berg Johansson, Ljdfa Elfwing och Pia Holm Johansson med lnga som
sammankallande.



Revisor:
Per Strandin wldes till revisor och Lena Eriksson som revisorssuppk5ant på ett år.

§8 Faststä llande av medlemsavgifter
Mötet beslutade att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 1 100 kr per medlem och 500 kr för
overseas.

§9 lnkomna motioner
Två motioner har kommit in till årsmötet.

1/ Motion från Håkan Larsson -inkom den 5 februari 2020 med yrkande att barmästarna (aktiva)
kompenseras för sina arbetsinsatser med reducerad årsavgift helt eller delvis. Styrelsens föreslog vid
sitt möte den 10 februari att avslå motionen.

Årsmötet beslutade att avslå motionen.

2/ Motion från Åsa Ekman -inkom 13 februari med yrkande om ett förslag till stadgeändring för
klubben att styrelsen består av 4-6 ledamöter istället för dagens skrivning med 6 ledamöter.
Styrelsen beslutar att ställa sig bakom motionen, men noterade att detta innebär en stadgeändring
vilket kräver ytterligare ett årsmöte eller extramöte.

Årsmötet beslutade att godkänna motionen med slut]igt beslut vid nästa årsmöte.

§10 Övriga friigor
Tommie Åkerström redogi.orde för sitt förslag till en gemensam organisationsstruktur med enhetlig
styrelse för klubben och aktiebolaget. Kontakt har tagit med jurister för att klarlägga så att det inte
uppkommer någon jävssituation vid en sådan struktur. Bägge styrelserna har godkänt att en
utredning angående gemensam organisationsstruktur genomförs under det kommande
verksamhetsåret med beslut nästa årsmöte.

Årsmötet godkände att det genomförs en utredning om gemensam organisationsstruktur.

Anders Holm avtackade avgående ordförande lnga Berg Johansson med blommor och att hon blir
hedersmedlem i ett år.

§11 Avslutning
Mötet avslutades.
Stockholm den 14 mars 2020
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