
Protokoll årsmöte 2012-01-28 
NorthernLightScrappers 

 
Närvarande: Carola Johansson, Stina Westbom, Emma Eriksson, Charlotte Löwinger, Moa Danielsson, 
Jessica Johansson, Lillemor Wikström, Anna Öberg, Jennie Persson, Karolina Eriksson, Catarina 
Öhlund, Gun Wiklund, Anneli Ökvist, Milou Claeson, Birgit Öhlund, Carita Svensson, Kristina Nyström, 
Anna-Karin Öberg, Monica Jonsson, Monika Lindberg, Ulrica Granbacke, Erika Johansson, Caroline 
Stenlund. 
 
§1 Mötets öppnande 
Carola Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet 
Carola Johansson valdes till ordförande, Emma Eriksson till vice ordförande och Stina Westbom 
valdes till sekreterare. 
 
§3 Godkännande av årsmötets utlysning enligt stadgarna 
Årsmötets utlysning enligt stadgarna godkändes av alla närvarande. 
 
§4 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes av alla närvarande. 
 
§5 Val av två justerare tillika rösträknare för mötet 
Till mötets två justerare valdes Kristina Nyström och Carita Svensson.  
 
§6 Fastställande av röstlängd 
Till årsmötets röstlängd fastställdes handuppräckning. 
 
§7 Verksamhetsberättelse 
Stina redovisade verksamhetsberättelsen för 2011.   
 
§8 Ekonomi/Kassarapport 
Emma Eriksson redovisade resultatrapporten och kassarapporten. 
 
§9 Revisionsberättelse  
Anneli Ökvist redovisade revisionsberättelsen.  
 
§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade att styrelsen har ansvarsfrihet. 
 
§11 Information från styrelsen 
Stina informerade om mässan NorthernLightScrap 2012. Samtliga närvarande på årsmötet röstar ja 
till att genomföra en mässa hösten 2012. Vi återkommer till denna punkt under övriga frågor. 
 
§12 Fastställande och beslut om budget 
Emma Eriksson redovisade budgeten och resultat för 2011 och budgeten för 2012. Budgeten 
fastställandes. 
 
§13 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår 

Medlemsavgiften för kalenderåret 2013 fastställdes till 200 kr.  

 



§14 Motioner och stadgeändringar till årsmötet 

 Inga motioner har kommit in. 

 Stina Westbom gav förslag på en stadgeändring som innebär att ordförande och kassör väljs 
på 2 år i stället för 3. Årsmötet röstade ja till denna stadgeändring. 

 Stina Westbom kom även med förslaget att utöka styrelsen till 7 personer istället för 5, det 
vill säga ta in två ledamöter till. Årsmötet röstade ja till denna stadgeändring.  

 För att stadgeändringarna ska kunna genomföras måste vi ha ett till medlemsmöte. Detta 
sker den 16 februari i samband med scrapträffen. 

 
§15 Förtroendeval 

15.1 Ordinarie förtroendeval 
Stina Westbom väljs till ordförande. nyval 
Kassör Emma Björkman blir omvald till kassör. 
Som fyllnadsval för Stina Westbom väljs Caroline Stenlund. 
Catarina Öhlund och Monica Lindberg väljs som ledamöter om stadgeändringen går igenom. 
 
15.2 Val av revisor  
Anneli Ökvist valdes till revisor och till revisorsuppleant valdes BrittMari Norenheim. 
 
15.3 Val av valberedning  
Kristina Nyström omvaldes till valberedare. Anna-Karin Öberg valdes också till valberedare. 
 
15.4 Val av suppleanter 
Jennie Persson valdes till styrelsesuppleant. 

 

§16 Övriga förtroendeval 
Inga övriga förtroendeval detta år. De olika ansvarsgrupperna sitter kvar. 
 
§17 Övriga frågor 

 Birgit Öhlund vill säga upp sin post i flygbladsgruppen eftersom det inte finns något ställe att 
sätta upp på i Klubbgärdet. Erika Johansson tar gärna på sig att vara med i flygbladsgruppen. 
 

 Kristina Nyström kommer med ett förslag om att förflytta scrapträffar ut i byar för att locka 
mer folk. Förslaget är att göra detta 1 gång/termin. En övervägande del av Årsmötet röstar ja 
till detta. 

 

 Förslag kom från Caroline Stenlund om att ta bort avgiften för icke medlemmar att komma 
och titta på en scrapträff. Samtliga närvarande röstar ja till detta.  

 

 Förslag kom om att ha Scraploppis för medlemmarna på någon av våra scrapträffar. 
Scraploppisgruppen får diskutera ihop vad de tycker. Vi tar upp frågan igen på 
medlemsmötet. 

 

 Catarina Öhlund informerar att vi från och med nu inte kommer att ha något 
MånadensFöretag under sommarmånaderna och att vi har börjat skicka ut utvärderingar till 
företagen för att få veta deras åsikter. 

 

 Vi återkom till Scrapmässan och gick igenom de olika ansvarsområdena och vad deltagarna 
kunde hjälpa till med. Denna punkt tas även upp på medlemsmötet.  
 

 



  


