Föreningen Norden Stockholmsavdelningen
Årsmöte 2016

Protokoll
17 februari 2016
Mötet hölls i Restaurang Ester, Wallingatan 34. Ca 30 personer deltog.
Bilagor:
Verksamhetsberättelse 2015
Resultatrapport 2015
Balansrapport 2015
Förslag till budget 2016
Verksamhetsplan för 2016
Revisionsberättelse till årsmötet i Föreningen Norden, Stockholmsavdelningen, 2016
Valberedningens förslag till årsmötet den 17:e februari 2016

1. Årsmötets öppnande
Ordförande Barbro Graeffe öppnade mötet.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet hade utlysts i medlemsbladet som skickades ut i december 2015. Mötet godkände
detta.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Bertil Jobeus valdes till ordförande för mötet och Anders Tunevi valdes till sekreterare för
mötet.
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Gunnar Stenarv och Gabriel Romanus valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.

6. Behandling
kalenderår

av

verksamhets-

och

revisionsberättelser

för

föregående

Verksamhets- och revisionsberättelser presenterades och lades till handlingarna.
7. Fastställande av balansräkning
Resultatrapport och balansrapport fastställdes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Styrelsen fick i uppdrag att utreda föreningens fonder enligt revisorernas förslag.
8. Arbetsgrupper och övriga funktioner
Styrelsen fick i uppdrag att utreda möjligheten att utse arbetsgrupper med deltagre
utanför styrelsen.
9. Fastställande av verksamhetplan och budget för 2016
Verksamhetsplan och förslag tiill budget för 2016 presenterades och godkändes som
preliminära riktlinjer för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgift för huvud- och familjemedlemmar för 2017
Medlemsavgiften fastställdes till 225 kronor och 50 kronor för familjemedlem.
11. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till 11 ledamöter inkl. FNUF:s representant.
12. Val av ordförande i styrelsen
Kaj Nordquist valdes till ordförande för 2016.
13. Val av övriga ledamöter i styrelsen

Följande ledamöter valdes till ledamöter för 2016:
Pirjo Talvitie
omval
Anders Tunevi
omval
Ralf Örvi
omval
Bengt Ohlsson
omval
Östen Bohlin
omval
Maria Häggman
omval
Annika Rosenlew
nyval
Katarina Wicksell
nyval
Laura Kovanen
nyval
(Ungdomsförbundet FNUF har som sin representant utsett Fatma Rahma)

14. Val av två revisorer och ersättare
Lars Innings och Elisabet Loberg valdes till revisorer (omval). Bengt Göransson och Gunnar Stenarv
valdes till revisorsersättare (omval).
15. Tillsättande av valberedning – tre ledamöter varav en sammankallande
Valberedningen tillsattes enligt följande:
Inger Kull
Anita Johansson
Barbro Graeffe

sammankallande

16. Övriga ärenden, som årsmötet beslutar ta upp till behandling
Det fanns inga övriga ärenden.
17. Årsmötets avslutning
Kaj Nordquist tackade Barbro Graeffe, Katarina Fagerström och Anders Schaerström som lämnar
styrelsen. Styrelsen ska framföra föreningens tack till Katarina som inte var närvarande vid årsmötet.
Den nyvalde ordföranden förklarade årsmötet avslutat.
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