
Årsmöte 2014-01-26 

NorthernLightScrappers 
Närvarande:  Stina Westbom, Emma Björkman, Monika Lindberg, Helena Ögren, Britt-Marie 

Norenheim, Jennie Persson, Monika Jonsson, Lillemor Wikström, Anki Berggren, Caroline Stenlund , 

Carina Burström, Elaine Sundberg, Anneli Ökvist, Annicka Nilsson, Kristina Nyström, Jessica 

Johansson, Carola Johansson, Åsa Karlsson, Linda Jansson, Camilla Hägglund, Ylva Johansson och 

Veronika Molin. 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande Stina Westbom hälsade alla välkomna till Furulundsgården 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 Lillemor Wikström och Monika Jonsson. 

 

§6 Fastställande av röstlängd 

Till årsmötets röstlängd fastställdes handuppräckning. 

 

§7 Verksamhetsberättelse 

Caroline Stenlund redovisade verksamhetsberättelsen för 2013 och den lades till handlingarna. 

 

§8 Ekonomi/Kassarapport 

Emma Björkman redovisade resultatrapporten och kassarapporten och dessa lades till handlingen. 

 

§9 Revisionsberättelse 

Anneli Ökvist redovisade revisionsberättelsen och rekommenderade årsmötet att besluta om 

ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

 



§11 Information från Styrelsen 

 Stina ställer frågan till Årsmötet hur man ska engagera övriga medlemmar att hjälpa till i 

föreningen, så att det inte blir samma klick av människor som alltid hjälper till. Årsmötet 

kommer med förslaget att de medlemmar som anmäler sig till någon av föreningens 

evenemang automatiskt blir tilldelad en uppgift i 

förberedandet/genomförandet/efterarbetet av samma evenemang. Årsmötet röstar 

enhälligt ja till detta förslag.  

  

 För att bättre fördela arbetsinsatsen i föreningen ber styrelsen medlemmarna att engagera 

sig inom planeringen och genomförandet i något av följande tre områden: 

1. Scraphelgen. 8 personer krävs minst till gruppen. Kristina Nyström som var aktiv i gruppen 

för Scraphelgen 2013 anmäler sig och vil gärna ansvara för sponsorer, som ifjol. 

2. After-work. Camilla Hägglund och Åsa Karlsson anmäler sig. 

3. Inspirationsgrupp för scrap- och tematräffar: Camilla Hägglund, Monika Lindberg, Veronika 

Molin, Anki Berggren och Anneli Ökvist anmäler sig. 

 

En uppmaning om att engagera sig kommer att skickas ut via mail till de medlemmar som 

inte närvarade vid Årsmötet. Stina ansvarar för detta. 

 

 Styrelsen föreslår att lägga ner scraploppisen för allmänheten på grund av den ökade 

arbetsbördan som krävs för detta. Årsmötet samtycker till detta. 

 

 Styrelsen informerar om beslutet att lägga ner scrapträffarna i byarna på grund av 

svårigheter med att hitta lediga lokaler. Medlemmarna uppmanas att tipsa om de vet av en 

ledig lokal som går att boka till en rimlig kostnad. I sådant fall kan föreningen överväga att 

återuppta byaträffarna en gång per termin. 

 

 Emma informerar om att medlemsregistret behöver uppdateras, då hon ser att allt fler har 

bytt båda namn, adress och e-postadress utan att meddela föreningen. Det har upprättats 

listor för medlemmarna att fylla i och detta bör göras snarast möjligt, redan på årsmötet för 

de medlemmar som är närvarande. 

 

 Stina har fått frågan från en medlem om det är tillåtet att ta med barn till föreningens träffar. 

Efter en diskussion med styrelsen har det beslutats att låta medlemmarna rösta om detta vid 

årsmötet. Styrelsen har följande tre förslag till årsmötet: 

Ska barn få följa med på föreningens aktiviteter? 

1. JA, alltid. 

2. NEJ, aldrig. 

3. JA, barn mellan 10-15 år kan följa med genom att lösa ett ungdomsmedlemskap för 

100 kr/barn/år och förälder som själv är medlem i föreningen följer med och tar 

ansvar för barnet. 

Övervägande del av årsmötet röstar Ja till förslag nummer 3 och beslutet ska gälla från och 

med årsmötet. Utfallet av ungdomsmedlemskapet utvärderas på årsmötet 2015. 

Ungdomsmedlemskap ger föreningen möjlighet att söka pengar från Piteå Kommun. 

 



§12 Fastställande och beslut om budget 

Emma Björkman redovisade budget och resultat för 2013 och budget för 2014. Budgeten fastställdes. 

 

§13 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår, 2015. 

Medlemsavgiften för kalenderåret 2015 fastställdes till 200 kronor. 

 

§14 Motioner och stadgeändringar till årsmötet 

Inga motioner har inkommit till styrelsen.  

 

§15 Förtroendeval 

15.1. Ordinarie förtroendeval 

Helena Ögren valdes till kassör på två år. 

Stina Westbom blev omvald till ordförande på två år. 

Monika Lindberg blev omvald till ledamot på två år. 

Ann-Kristin Berggren valdes till ledamot på två år. 

 

15.2. Val av styrelsesuppleanter 

Jennie Persson och Monika Jonsson blev omvalda till styrelsesuppleanter på ett år. 

 

15.3. Val av revisor 

Anneli Ökvist blev omvald till revisor på ett år. 

 

15.4. Val av revisorsuppleant 

Britt-Marie Norenheim blev omvald som revisorssuppleant på ett år. 

 

15.5. Val av valberedning 

Kristina Nyström och Anna-Karin Öberg blev omvalda till valberedningen på ett år. 

 

§16. Övriga förtroendeval  

Inga grupper finns för närvarande för omval. 

 

§17. Övriga frågor 

 Camilla Hägglund undrar över betalningen för kitet till träffen i Ö-vik och Emma svarar att det 

kostar 150 kronor och ska betalas in till föreningens bankgiro innan den 31 januari. Efter det 

datumet skickas anmälningarna till arrangörerna i Ö-vik. 

 Jennie meddelar att det har efterfrågats fika på våra träffar igen och vi uppmanar de 

medlemmar att på frivillig basis ta med fika och bjuda övriga deltagare. Man kan avisera på 

Facebook att man tar med fika, men detta är inte nödvändigt. Föreningen bjuder som vanligt 

på kaffe/the/saft. Annicka Nilsson bjöd på fika under Årsmötet. 

 Anneli Ökvist vill uppmärksamma styrelsen på att det skickats ut en påminnelse för betalning 

av anmälningsavgiften till studieresan, trots att anmälningstiden inte gått ut och att den 

dessutom skickats till medlemmar som redan betalat. Stina och Monika från styrelsen svarar 

att det har att göra med den stora arbetsinsatsen det skulle kräva att sitta och bocka av 

betalningarna mot bankgirot, för att sedan välja ut medlemmarnas e-postadresser och 

selektivt skicka påminnelsen. Medlemmarna ombeds ha överseende med detta. 



 Helena Ögren informerar om att hon är mycket känslig för parfymer och andra starka dofter 

och ber om visad hänsyn från övriga medlemmar vid föreningens träffar. 

 

§18 Mötet avslutas 

Ordförande Stina Westbom avslutade mötet. 

 

 

Piteå 2014-01-26 

 

 

________________________________ 

Stina Westbom, ordförande 

 

________________________________ 

Caroline Stenlund, sekreterare 

 

________________________________ 

Lillemor Wikström, justerare 

 

________________________________ 

Monika Jonsson, justerare 

 


