Kallelse
till årsmöte i Nordens Ljus klubben
Lördagen den 12 juni 2021 klockan 13
Galleriet

Dagordning
1 Mötets öppnande
2 Val av mötesordförande
3 Val av mötessekreterare
4 Val av justerare tillika rösträknare
5 Frågan om mötets behöriga utlysande
6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas
revisionsberättelse samt beslut med anledning av detta
7 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
8 Beslut om stadgeändring med anledning av tidigare beslut om minskning av
antalet ledamöter i styrelsen ( motion från Åsa Ekman)
9 Val av styrelse funktionärer, valberedning, revisor och revisorssuppleanter.
10 Fastställelse av medlemsavgifter
11 Ev inkomna motioner
12 Avslutning

Valberedningens förslag till styrelse 2021-2023
Styrelse till 2021
Namn

Vald till

Omval

Tommie Åkerström
Nils Åkerman
Kerstin Heikenfeldt
Lena Wollin
Anita Ullerstam
Mille Nylander
Jörgen Widsell

2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022

Avböjer omval
Avböjer omval
Avböjer omval
Avböjer omval

Kvarstår till 2022
Namn

Vald till

Mille Nylander
Jörgen Widsell

2022
2022

Valberedningens förslag

Omval

Nyval

Namn
Lena Wollin
Pia Holm Johansson
Irene Tael
Bengt Bruzelli
Marianne Hühne von Seth

2023
2023
2023
2023
2023

Valberedningen föreslår Pia Holm Johansson till ordförande för Nordens Ljusklubben
Val av revisorer
Omval av Per Strandin och Lena Eriksson – revisorerna väljs på 1 år
Förslag att leda klubbens årsmöte:
Ordförande Olof Johansson och sekreterare Ljufa Elfwing

Vi som har arbetat i valberedningen är
Inga Berg sammankallande,
Ljufa Elfwing och Pia Holm Johansson

NORDENS LJUS
KLUBBEN 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Nordens Ljus klubben

Det gångna året har varit mycket speciellt.
Samma vecka som förra årsmötet hölls stod det klart att Coronapandemin hade nått
Sverige och under året infördes succesivt allt fler restriktioner för att begränsa smittan.
Detta har inneburit att klubbens verksamheter under året varit begränsade.
Styrelsen har sedan årsmötet den 14 mars 2020 bestått av Tommie Åkerström ordförande,
ledamöter: Mille Nylander, Anita Ullerstam och Jörgen Widsell.
Till valnämnd valdes lnga Berg Johansson, Ljufa Elfwing och Pia Holm Johansson med lnga
som sammankallande.
Per Strandin har varit revisor och Lena Eriksson som revisorssuppleant.
Ett 30-tal personer kom till mötet. Årsmötesförhandlingarna avlöpte enligt planen med
Anders Holm som ordförande och Ljufa Elfwing som sekreterare. Under året har klubben haft
åtta styrelsemöten, de flesta tillsammans med Aktiebolaget. Klubbens ekonomi redovisas
längre ner bland dessa handlingar
Klubben hade den 31 december 402 medlemmar.
Det kan noteras att trots pandemi och begränsad verksamhet har klubben fått 59 nya
medlemmar.
Ordföranden sammanfattar året:
ATT VARA ordförande för en klubb med ledstjärnan samvaro i glada vänners lag, under en
pandemi är en minst sagt knepig uppgift. Det har konstant varit en fråga om att gå balansgång
mellan myndigheternas återkommande restriktioner. Inriktningen har hela tiden varit att
klubben i alla lägen följt myndigheternas direktiv och restriktioner. Det har varit en svår
balansgång mellan behovet av aktiviteter/intäkter och respekten för pandemins lömskhet
framförallt för personer i de åldersgrupper som utgör majoritet i vår klubb. Nu väntar vi alla
på att bli vaccinerade och att på nytt ses på vår älskade pråm.
Jag är säker på att den nya styrelsen, under mer normala förhållanden kommer att
vitalisera och driva verksamheten framåt.

KLUBBMÄSTERI
Sedan årsmötet 2015 har klubben en programplaneringsgrupp
som döpts till Klubbmästeriet.
Ansvarig och sammankallande är Kerstin Heikenfeldt.
I Klubbmästeriet har under året ingått representanter i och utanför styrelsen. Från styrelsen
har förutom Kerstin, Lena Wollin, Tomas Richter t o m mars 2020 och Lars-Gunnar
Johansson medverkat i planeringsarbetet, Utanför styrelsen har under året Anders Holm och
Pia Holm-Johansson deltagit. Sedan 2018 har Ken Olofsson kåsör, författare och journalist
knutits till gruppen.
Klubbmästeriet har under pandemiåret 2020 inte kunnat ha någon omfattande verksamhet.
Fram till att klubben var tvungen att stänga ner verksamheten har ett stort antal medlemmar
och gäster kommit till våra aktiviteter.

Genomförda aktiviteter
Tisdagar – Jazzmusik
Vi har haft jazzmusik ”Sista tisdan” 3 gånger under våren. I september bytte vi dag för
jazzmusiken till onsdagar och aktiviteten går nu under namnet Jazzonsdag. Detta för att
underlätta möjligheterna till förtäring, eftersom Harö krog inte har haft öppet tisdagkvällar.
Vi har fortsatt att marknadsföra Sista Tisda’n utanför den traditionella marknadsföringen på
hemsida och mail - via ”DN på stan” och affischer runt om på Kungsholmen. Detta har säkert
bidragit till att vi haft många åhörare och gäster, varav flera nya medlemmar.
Varje kväll spelar ett Husband vanligen bestående av piano, trummor och bas, under ledning
av pianisten Leo Lindberg. Med sig har de gästmusiker från Sveriges jazzelit. De spelar c:a en
timme, tar en kort paus och sedan är det dags för alla som vill vara med och jamma att hoppa
in. Under 2020 har Lars-Gunnar Johansson varit klubbmästare för sista tisdan.

Leo Lindberg

Björn Lundin

Camilla Johnsson

Tisdagar Gitarr- och Lutasällskapet
Efter en överenskommelse mellan Gitarr- och Lutasällskapet - SGLS och Nordens Ljusklubben har föreningen nyttjat våra lokaler en tisdag i månaden sedan februari 2018. SGLS
ären riksomfattande ideell organisation med omfattande kontakter i hela Norden.
Sällskapet ger stöd åt gitarr- och lutamusik på alla nivåer, från amatörer och musiklyssnare
till pedagoger och professionella musiker.

har SGLS haft sex speltillfällen med olika duktiga musiker. Tre av dem har genomförts live
och tre har filmats och finns nu att ”ta del av” på vår hemsida och på YouTube.
Liveinspelningarna, som i huvudsak skedde i början av året, var välbesökta. Vid
inspelningarna har Nordens Ljus klubben fått möjlighet att marknadsföra sin verksamhet.

Mats Bergström

Samordnare Nordens Ljus/SGLS

Torsdagar
Åtta torsdagskvällar hann vi med innan klubben tvingades stänga verksamheten pga
pandemin. Vi har haft musik, föredrag och ostprovning.
Här nedan presenteras aktiviteterna.
Programpunkten Samtal på Ljuset med Ken Olofsson
drog igång på hösten 2017. Under 2020 hann vi bara
med ett enda Samtal på Ljuset. Men vi inledde stort
med fd vice Generalsekreteraren i FN, Jan Eliasson
den 16 januari.
Den 9 januari drog verksamheten igång. Vi gästades av
bandet ”Perry and the Pacemakers”. En härlig början
på året med mycket sväng och ös.

Vem är Perry?

Jan Eliasson

Den 23 januari berättade Kerstin
Heikenfeldt om sin resa till Nepal. Det
blev bilder och reseminnen från Anapurna
panorama route i Himalaya – kulturen,
vandringen och människorna i Nepal.
Den 6 februari gästades vi av sånggruppen Barokoko, som gjorde ett potpurri på After ski –
nostalgi!
Den 13 februari var det Ostprovning med goda ostar från Winjas Ostkällare.

Den 20 februari vässade vi pennor och öron och deltog i Mikael Åkermans och Henrik
Littmarcks musikquizz.

Mikael Åkerman och Henrik Littmarck

13 mars berättade
Erik Kjellberg om
sin bok ”Arvet efter
Johann Sebastian
Bach”. Det blev vår
sista aktivitet 2020.
Kerstin Kvint, Astrid Lindgrens
förläggare och internationella
agent, berättade livfullt om sina
50 år tillsammans med Astrid,
den 5 mars.

Utombords
Ett samlingsnamn på olika aktiviteter som medlemmarna kan medverka i och sker utanför
borden på Nordens Ljus
För att i någon mån råda bot på att våra torsdagskvällar blev inställda, startade Kerstin
Heikenfeldt och Britt-Marie Nordquist ett promenadgäng som träffats på torsdagar och
gjort olika utfärder runt i stan. 10 promenader på våren och 14 promenader under hösten! Ett
20-tal promenadsugna damer har deltagit.

Vi har bl a besökt Alice Aycock-utställningen på Djurgården, Thielska Galleriet, Märta MååsFjetterströms utställning av mattor på Kungliga slottet och Handarbetets Vänner. Dessutom
vår egen medlems, Eva Herrmann Björnung utställning på Medelhavsmuséet där hon
tillsammans med ett broderigäng broderat Odysseus resor.

KROGEN

Harö krog drivs sedan november 2018 av Lennart Pettersson och Xi ”Ching” Zhen.
Coronareglerna har satt krögarna på prov, men med gemensamma krafter har krogen och
klubben navigerat pråmen genom alla begränsningar och bestämmelser.
Öppethållandet har utökats trots nya och förvirrande regelverk.
Under sommaren underhöll Dubbeltrubadurerna på uteserveringen och torsdagskvällarna har vikts åt distanserat
Krogsnack, där Ken Olofsson samtalet med intressanta gäster.

BOLAGET
Nordens Ljus AB förvaltar vår fina pråm med lokaler och utrustning. Under året har Galleriet
och Aktersalongen renoverats till toppskick och vi har ett tillfälligt bygglov fram till 2023 och
en avsiktsförklaring att flytta båten till Norr Mälarstrand - när stadsplanen för området är klar.

Gallerigolvet slipas och takskyltar räddas.

GALLERIET

ÅRSREDOVISNING
RESULTATRÄKNING

INTÄKTER
Medlemsavgifter

Nordens Ljus Klubben
1 januari - 31 december 2020

2020-12-31

2019-12-31

254 700,00

256 650,00

tisdagar, torsdagar, månadsfest etc

12 100,00

52 750,00

Konstauktion o Lotteri

25 475,00

32 450,00

Försäljning Kylskåpsmagneter/ ljusstakar

0,00

0,00

Potatisens vänner

0,00

6 899,00

1 607,00

5 538,00

293 882,00

354 287,00

0,00

0,00

179 830,00

179 270,00

0,00

80 000,00

269,00

1 984,00

0,00

0,00

Kostnad lotteri

4 093,00

7 710,00

Hemsida

1 467,25

1 455,00

Porto

5 868,00

6 300,00

Finansiella kostnader (bank o pg)

1 708,00

2 586,00

0,00

0,00

33 324,00

73 669,00

Administration

5 000,00

16 964,00

Övriga kostnader

8 264,00

21 602,00

54 058,75

-37 253,00

293 882,00

354 287,00

Övriga Intäkter
SUMMA

KOSTNADER
Förändring lager kylskåpsmagneter/Ljusstakar
Lokalkostnader
Nlj AB X-tra bidrag
Trycksaker, kontorsmatr.
Telefon

Björnes Minnesfond
tisdagar, torsdagar, månadsfest etc

Årets Resultat
SUMMA

Nordens Ljus Klubben
BALANSRÄKNING
1 januari - 31 december 2020
TILLGÅNGAR

2020-12-31

2019-12-31

Kassa

1 081,50

5 870,50

Klubbmästerikassa

1 305,00

2 087,00

0,00

2 270,00

321 172,55
1,00

338 253,80
1,00

10 000,00

10 000,00

0,00

101 350,00

Kontantkassa Inga Berg
Bankkonto

Aktier o konst
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar

5 825,00

Lager Ljusstakar

2 625,00

2 625,00

342 010,05

462 457,30

187 700,00

268 900,00

0,00

80 000,00

7 201,00

30 000,00

10 257,00

764,00

Kapitalbehålling

136 852,05

82 793,30

SUMMA

342 010,05

462 457,30

SUMMA

SKULDER
Medlemsavgifter 2021
Extrabidrag Nordens Ljus AB
Erhållna bidrag
Övriga kortfristiga skulder

