Årsmöte 2013-01-27

NorthernLightScrappers
Närvarande: Stina Westbom, Emma Björkman, Caroline Stenlund, Catarina Öhlund, Milou Claeson,
Karolina Eriksson, Monika Lindberg, Jennie Persson, Jessica Johansson, Birgit Öhlund, Moa
Danielsson, Anna-Karin Öberg, Gun Wiklund, Malin Grape, Ulla-Karin Lundberg, Lillemor Wikström,
Elin Eriksson, Anneli Ökvist, Camilla Hägglund, Åsa Karlsson, Annika Nilsson, Therese Alm, Carola
Johansson, Therese Sjöberg och Helena Ögren.
§ 1 Mötet öppnas
Ordförande Stina Westbom hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet (mötesfunktionärer)
Stina Westbom valdes till mötets ordförande, Emma Björkman valdes till vice ordförande och
Caroline Stenlund 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 justerare för årsmötet valdes Monika Lindberg och Jennie Persson.
§6 Fastställande av röstlängd
Till årsmötets röstlängd fastställdes handuppräckning.
§7 Verksamhetsberättelse
Caroline Stenlund redovisade verksamhetsberättelsen för 2012.
§8 Ekonomi/Kassarapport
Emma Björkman 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
Catarina Öhlund informerade om styrelsens beslut att inte anordna en mässa 2014 och att styrelsen
inte kommer att vara drivande i att arrangera en scraphelg under 2013. De närvarande informerades
om att medlemmarna själva får bilda en scraphelgsgrupp och driva frågan ifall intresse finns, men
med hjälp och stöd från styrelsen. Styrelsen informerade i grova drag vilka insatser som krävs för att
arrangera en scraphelg. Medlemmarna får på sig att fundera kring intresset för en scraphelg och det
egna engagemanget fram till medlemsmötet den 21 februari då beslut fattas. Information till
medlemmar som inte närvarade på årsmötet skickas ut via mail. Stina Westbom ansvarar för detta.
§12 Fastställande och beslut om budget
Emma Björkman redovisade budgeten och resultat för 2012 och budget för 2013. Budgeten
fastställdes.
§13 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår, 2014.
Medlemsavgiften för kalenderåret 2014 fastställdes till 200 kronor.
§14 Motioner och stadgeändringar till årsmötet
 Inga motioner har inkommit till styrelsen.
 Styrelsen föreslog en stadgeändring som innebär att styrelsen har två styrelsesuppleanter
istället för nuvarande en. Årsmötet röstade ja till förslaget.
 För att stadgeändringen ska kunna genomföras måste ytterligare ett medlemsmöte hållas.
Detta sker i samband med februari månads scrapträff den 21 februari.
§15 Förtroendeval
15.1. Ordinarie förtroendeval
Caroline Stenlund valdes som ledamot i två år. Nyval.
Therese Alm valdes som ledamot i två år. Nyval.
Lillemor Wikström valdes som ledamot i två år. Nyval.
Ann-Kristin Berggren valdes som ledamot. Fyllnadsval för Catarina Öhlund.
15.2. Val av styrelsesuppleanter
Jennie Persson blev omvald som suppleant.
Monika Jonsson valdes som suppleant. Nyval om stadgeändringen går igenom på medlemsmötet.
15.3. Val av revisor
Anneli Ökvist blev omvald till revisor.
15.4. Val av revisorsuppleant
Britt-Marie Norenheim blir omvald som revisorssuppleant.
15.5. Val av valberedning
Kristina Nyström och Anna-Karin Öberg blev omvalda till valberedningen.
§16. Övriga förtroendeval
Medlemmar i Flygbladsgruppen och Scraploppisgruppen sitter tills vidare.

§17. Övriga frågor
Gun Wiklund föreslog att julmyset hålls en lördag istället för en söndag. Styrelsen kollar upp
möjligheten till ändring av dag inför 2013 års julmys. Anledningen till att julmyset hållits på söndagar
är att Storstrand serverar julbord endast på söndagar.
§18 Mötet avslutas
Ordförande Stina Westbom avslutade mötet.

Piteå 2013-01-27

________________________________
Stina Westbom, ordförande
________________________________
Caroline Stenlund, sekreterare
________________________________
Monika Lindberg, justerare
________________________________
Jennie Persson, justerare

