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Protokoll från årsmöte med Föreningen Nordens Stockholmsavdelning
Tid: Tisdagen den 21 februari 2017 kl. 18.
Lokal: Restaurang Ester, Estniska huset, Wallingatan 34, Stockholm.
Närvarande: 29 deltagare, enligt närvarolista (varav en som inte betalt medlemsavgift och en som
blivit medlem under2017 och därför inte var röstberättigad) samt föredragshållaren Leif Jacobsson.

1: Mötets öppnande
Avdelningens ordförande Kaj Nordquist hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet
öppnat.

2. Mötets utlysande
Kallelse till årsmötet ska enligt gällande stadgar ske senast 14 dagar före mötet. Kallelse var införd i
det medlemsbrev som sändes ut i slutet av november.
Mötesdeltagarna fann att mötet blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

3: Dagordning
Östen Bohlin anmälde två övriga ärenden utöver den utsända dagordningen.
Med detta tillägg beslöt mötesdeltagarna att godkänna dagordningen.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ordföranden framlade förslaget att till mötesordförande välja Gunnar Stenarv samt till
mötessekreterare utse Anders Schærström.
Mötesdeltagarna beslöt i enlighet med förslaget.

5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
Mötet beslöt att till protokolljusterare, tillika rösträknare, utse Bengt Ohlsson och Elisabet Loberg.

6: Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt resultat- och balansrapport,
Kaj Nordquist presenterade verksamhetsberättelsen som fanns utdelad i skriftlig form. Han framhöll
bl.a. styrelsens ambition att varje år ha med programpunkter som rör vart och ett av de andra
nordiska länderna samt åtminstone något av de självstyrande områdena och samefolket.
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Under 2016 blev Föreningen Nordens Täbyavdelning nedlagd och medlemmarna överförda till
Stockholmsavdelningen.
Elisabet Loberg påpekade att styrelsen har sammanträtt 9 gånger, inte 8, om man ska räkna hela
kalenderåret, inte enbart tiden efter årsmötet.
Lars Innings efterlyste konsekventa uppgifter om antalet deltagare på programpunkterna. Kaj
Nordquist menade att styrelsen bör lägga påpekandet på minnet.
Mötesdeltagarna beslöt därefter att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Revisionsberättelsen:
Revisorn Lars Innings föredrog resultat- och balansrapporterna. Resultatrapporten visar ett överskott
på 6 141,48 kr, vilket beror på att medel tillkommit i och med att Täbyavdelningen sammanförts med
Stockholmsavdelningen och dess tillgångar överförts. Det egentliga resultatet av verksamheten
medförde egentligen ett litet underskott.
Lars Innings påpekade vidare att det i balansrapporten finns ett litet fel i utskriften på kontot 2068.
Det beloppet ska strykas. Det balanserade resultatet innebär ett minus på ca 50 000 kronor och
åtgärder krävs med det snaraste. Revisorerna föreslår i sin rapport att styrelsen får i uppdrag att
eliminera fonderna.
Tillstyrker revisorernas förslag. Kaj Nordquist instämmer i detta.
Lars Innings påpekade vidare att föreningen har flera fonder, alltså tillgångar som inte kan användas
hur som helst.
Lars Innings läste revisionsrapporten högt. Revisorerna påpekar i sin rapport att administrationen av
protokoll haft brister. De föreslår årsmötet, förutom att godkänna resultat- och balansrapporterna
och bevilja styrelsen ansvarsfrihet, att uppdra åt den nytillträdande styrelsen att dels avveckla
föreningens fonder, dels iaktta god administrativ ordning.

7: Fastställande av balansräkning
Årsmötet beslöt att fastställa balansräkningen.

8: Ansvarsfrihet
Årsmötet beslöt bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

9: Verksamhetsplan och budget
Kaj Nordquist föredrog verksamhetsplanens huvuddrag. Finlands 100-årsjubileum kommer att
märkas tydligt i programmet.
Verksamhetsplanering
Laura Kovanen föredrog de närmast förestående programpunkterna:
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Författarmöte 9 mars Robert Zola Christensen
Mariehamns litteraturdagar
Dagbok från fronten 12 april
Tre finländska författare 24 april
Möte med Tarja Halonen 27 april
Huvudstadsmöte i Tórshavn 25 – 27 augusti
Resa till Finlands svenskbygder i september

Anders Schærström kompletterade programplaneringen med att nämna några idéer som
programkommittén håller på att utveckla, däribland ett föredrag om Färöarna inför det förestående
huvudstadsmötet. Han framhöll vikten av fortlöpande kontakter och ibland samarrangemang med en
rad närstående föreningar som på olika sätt odlar något intresse som sammanfaller med Föreningen
Nordens.
Östen Bohlin fortsatte kompletteringen av verksamhetsplanerna genom att nämna följande:





”Nya gränser i det gränslösa Norden” med riksdagsledamoten Rikard Larsson (S) i början av
maj
Mannerheim, bok av Dag Sebastian Ahlander
Tåg i Norden – jämförelse av samhällstjänster.
Skolan i Norden – jämförelse av samhällstjänster.

Budget:
Pirjo Talvitie föredrog styrelsens förslag till budget. Det framhölls att budgeten är att betrakta som
ett arbetspapper och en rekommendation för verksamheten.

Mötesdeltagarna beslöt därefter utan vidare diskussion att godkänna verksamhetsplan och
budgetförslag.

10: Medlemsavgift för 2018
Ingen ändring av medlemsavgiften förelåg.
Mötesdeltagarna beslöt utan diskussion att låta medlemsavgiften förbli oförändrad.

11. Antal styrelseledamöter
Inger Kull föredrog valberedningens förslag.
Valberedningen föreslog att styrelsen framdeles ska bestå av 11 ledamöter, inklusive en företrädare
för ungdomsförbundet.
Mötesdeltagarna beslöt i enlighet med förslaget.
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12: Val av ordförande
Valberedningens förslag var att omvälja Kaj Nordquist till ordförande.
Mötesdeltagarna beslöt att utse Kaj Nordquist till ordförande.

13: Val av övriga ledamöter i styrelsen
Inger Kull läste upp valberedningens förslag till övriga styrelseledamöter. Förslaget innebar omval av
Pirjo Talvitie, Ralf Örvi, Bengt Ohlsson, Östen Bohlin, Maria Häggman och Laura Kovanen samt nyval
av Gustaf Skulason, Marja Hillerström och Yvonne Lindholm. Ungdomsförbundet hade som sin
representant utsett Fatma Rahma.
De föreslagna nya ledamöterna Gustaf Skulasson, Marja Hillerström och Yvonne Lindholm
presenterade sig. Gustaf Skulason nämnde att Samfundet Sverige-Island just fattat ett preliminärt
beslut om upplösning.
Mötesdeltagarna beslöt därefter att välja samtliga i enlighet med valberedningens förslag.

14: Revisorer och ersättare
Valberedningen föreslog att till revisorer utse Lars Innings (omval) och Anders Tunevi (nyval) samt till
ersättare Bengt Göransson och Gunnar Stenarv (båda omval).
Mötesdeltagarna beslöt att välja de föreslagna.

15: Val av ombud till distriktsstämman
Eftersom distriktet enligt tidigare beslut är vilande genomförs i stället ordförandeträffar minst en
gång per termin. Punkten föranleder alltså inget beslut.

16: Valberedning
Valberedningen föreslog att till ny valberedning utse tre personer, varav en sammankallande. Inger
Kull hade avböjt omval. Barbro Graeffe ställde sig till förfogande för omvald.
Efter fri nominering beslöt mötesdeltagarna att utse Barbro Graeffe och Anders Schaerström till
valberedning samt att uppdra åt styrelsen att söka en tredje ledamot

17: Övriga ärenden
Östen Bohlin framförde två angelägna punkter.
A: Det behövs ett fungerande och enkelt tekniskt system för att anmäla sig till programpunkter och få
svar direkt. Han föreslog vidare att en del av de fondmedel som kan göras tillgängliga skulle kunna
användas till detta.
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B: Det behövs ett mera målmedvetet för att rekrytera nya medlemmar.
Pirjo Andersson, företrädare för en finländsk förening för yrkeskvinnor, meddelade att hon kan
förmedla kontakt med en förening som har erfarenhet av ett sådant anmälningssystem som Östen
Bohlin föreslagit.
Hon föreslog vidare att föreningen ska satsa på att nå lärare. flera lärare kommer nu till Sverige från
Finland.
Mötesdeltagarna beslöt att överlämna förslagen till styrelsen och programkommittén.

18: Kaj: Mötets avslutande
Gunnar Stenarv uttalade ett tack till styrelsens kvarvarande och avgående ledamöter.
Kaj Nordquist tackade styrelsen för det gångna året och uttryckte en förhoppning om att arbetet ska
fungera smidigare under det förestående verksamhetsåret.

Därefter höll Leif Jacobsson från TAM-arkiv ett föredrag om Föreningen Nordens historia från dess
tidigaste rötter i 1800-talet visioner fram till vår egen tid – en nyttig överblick som gav perspektiv på
föreningens aktuella verksamhet och uppgifter inför framtiden.

Vid protokollet:

Ordförande:

Anders Schærström

Gunnar Stenarv

Justeras

Bengt Ohlsson

Elisabet Loberg
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