Mölndal/Härryda

PROTOKOLL VID ÅRSMÖTE MED FÖRENINGEN NORDEN DEN
24 JAN 2019
Kvällen inleddes med ett uppskattat bildspel från sommarens lika uppskattade resa, trevligt och
kunnigt sammanställt av Margareta och Dick Jimar. Med två bussar reste Föreningen Nordens
medlemmar till Nordtyskland och besökte ett antal historiska platser, de flesta med svensk
anknytning. 110 medlemmar hade under hösten 2017 och våren 2018 i 11 studiecirklar studerat
den s k svensktiden i Nordtyskland, omfattande tiden från 1630 fram till freden i Kiel 1814.
Staden Wismar var formellt i svensk ägo fram till 1903.
Därefter vidtog den traditionsenliga dekorationen av Föreningen Norden-nålen för ett 25-årigt
medlemskap. I år hade Per-Christian Söndberg varit medlem i mer än 25 år och erhöll nålen
samt en blombukett.
§1

Föreningens ordförande, Erling Alriksson, hälsade alla välkomna och förklarade
årsmötet för verksamhetsåret 2018 öppnat.
Årsmötet inleddes sedan med en parentation över avlidna medlemmar. Dessa som
lämnat oss är Gösta Tholinsson, Gunnar Tallstedt och Tomas Söderberg.

§2

Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande för årsmötet valdes Erling Alriksson.
Till sekreterare valdes Birgitta Friberg och till att justera dagens protokoll valdes
Kenny Sundquist och Anders Hagström

§3

Föredragningslistan godkändes
Årsmötet förklarades vara utlyst i enlighet med föreningens stadgar och
föredragningslistan godkändes.

§4

Verksamheten 2018
Ordföranden presenterade verksamheten 2018 och där bl.a. framgick att
Föreningen Norden fått 50 nya medlemmar under året.
Den ekonomiska redovisningen föredrogs av Margareta Eklund Jimar och
revisionsberättelsen lästes upp av Bo Axelsson.

Se bilagor 1, 2 och 3.

§5

Beslut om ansvarsfrihet för år 2018
Beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018

§6

Verksamhetsplan 2019
Planen gicks igenom och godkändes.
Se bilaga 4

§7

Beslut om medlemsavgift för 2019
Beslöts att det skall vara oförändrad avgift, 175 kr och 25 kr för familjemedlem.

§ 8.

Antagande av nya stadgar.
Årsmötet beslutade enhälligt att anta nya stadgar som främst innebär
att styrelseledamöterna sitter på två-årsmandat, vilket resulterar i att
att i år väljs halva styrelsen på två år och den andra halvan på ett årSe bilaga 5.

§ 9.

Val av styrelse för verksamheten 2019
a. Styrelsens storlek:
Beslöts att styrelsen även fortsättningsvis ska bestå av 13 ledamöter
b. Val av ordförande: Erling Alriksson omvaldes på två år och dessutom till
ordförande för 2019.
c. Val av vice ordförande:
Ing-Marie Samuelsson omvaldes på ett år och dessutom till vice ordförande
för 2019.
d. Val av ledamöter i styrelsen för 2019:
För 1 år omvaldes Margareta Bjuhr, Margareta Eklund Jimar, Lena Hallerstig,
Ralf Lorentzon och Gunnar Smith samt nyvaldes Bibbi Carlsson.
För 2 år omvaldes Hans Theo Buschhausen, Birgitta Friberg, Robert
Lindström, Agneta Olsson och Gun-Britt Schöneman.

§ 10.

Val av revisorer: Till revisorer valdes Bo Axelsson och Kenth Berntsson.
Till ersättare valdes Birgitta Eriksson. Alla tre valdes på 1 år.

§ 11.

Val av ombud till distriktsstämman
Till ombud valdes Ing-Marie Samuelsson, Margareta Bjuhr, Hans Theo Buschhausen, Margareta Eklund Jimar och Birgitta Friberg.
Till ersättare valdes: Agneta Olsson, Robert Lindström, Gun-Britt Schöneman
Bibbi Carlsson, Lena Hallerstig, Gunnar Smith och Ralf Lorentzon.

§ 12.

Val av valberedning
Följande medlemmar omvaldes till valberedning: Ingrid Duwe, Sonja Gustafsson
och Ulla Nilmander Jensen. Ingrid Duwe valdes till sammankallande

§ 13

Övriga frågor
Ordföranden framförde ett varmt tack till Staffan Bjerrhede för hans mångåriga
engagemang och arbete i styrelsen och för hans omvittnat stora intresse för
Nordenfrågor.
Margareta och Dick Jimar tackades för bildvisningen av resan till Nordtyskland.

Ordföranden tackade alla med en blombukett, som sålt Enjoy-häften, vilket starkt
bidrar till att avdelningen kan bedriva en bra verksamhet.
.

Den nya styrelsen hälsades också välkommen, såväl gamla som nya
styrelsemedlemmar, med hopp om ett gott verksamhetsår 2019.

§ 14.

Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.
Vid protokollet
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