Protokoll årsmöte 2010-02-15
NorthernLightScrappers
Närvarande: Carola Johansson, Stina Westbom, Emma Eriksson, Jessica Johansson, Catarina
Johansson, Jennie Persson, Karolina Eriksson, Catarina Öhlund, Gun Wiklund, Anneli Ökvist, Jeanette
Öhman, Milou Claeson, Kristina Nyström, Brittmarie Norenheim, Birgit Öhlund, Carita Svensson och
Lena Wikberg

§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 Jessica Johansson och Milou Claeson.
§6 Fastställande av röstlängd
Till årsmötets röstlängd fastställdes handuppräckning.
§7 Verksamhetsberättelse
Stina redovisade verksamhetsberättelsen för 2009.
§8 Ekonomi/Kassarapport
Emma Eriksson redovisade resultatrapport och balansräkning ekonomin och Kassarapporten.
§9 Revisionsberättelse
Anneli Ökvist redovisade revisionsberättelsen.
§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att styrelsen har ansvarsfrihet.
§11 Information från styrelsen
11.1 Tröjtryck med logga till medlemmar.
Vi kollade upp om intresse för att trycka upp medlemströjor fanns. 8 av 15 medlemmar var
intresserade.
11.2 Sommarscrap i Öjebyn.
Vi har blivit tillfrågade att hålla i sommarscrap i Öjeby kyrkstad även i år. Ett förslag är att
anordna detta vid ett tillfälle i samband med Kyrkmarknaden. Vi kollade upp om intresse
fanns bland medlemmarna att hjälpa till att genomföra detta. Milou, Gun, Kristina, Catarina
Ö, Stina, Emma och Karolina kan hjälpa till under kyrkmarknaden. Anneli och Jeanette kunde
hjälpa till om sommarscrapen inte blir under kyrkmarknaden.

11.3 NorthernLightScrap 2010.
Carola informerar om Mässan.
 Bakning - vi hade gjort i ordning listor där medlemmarna kunde skriva upp sig för att
hjälpa till med bakning till mässans café.
 Vi hade även gjort arbetsscheman för arbetspass till Café, Entré, Utställning och
städning. Carola lade fram listor där medlemmarna kunde fylla i sitt namn.
 Utställning – under mässan kommer vi att ha en utställning där våra medlemmar får
ställa ut alster. Vill man ställa ut något tar man kontakt med Carola.
11.4 Medlemsförslag.
Stina läser upp de medlemsförslag som kommit in. Styrelsen jobbar vidare med förslagen.
§12 Fastställande och beslut om budget
Emma Eriksson redovisade budgeten och resultat för 2009 och budgeten för 2010. Budgeten
fastställandes.
§13 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår
Medlemsavgiften för kalenderåret 2011 fastställdes till 200 kr, denna summa godkändes av alla
närvarande.
§14 Motioner och stadgeändringar till årsmötet
Inga motioner och stadgeändringar.
§15 Förtroendeval
15.1 Ordinarie förtroendeval
I år har föreningen inga ordinarie förtroendeval. Men ett fyllnadsval gjordes för Jessica
Johansson som av personliga skäl valt att lämna styrelse. Till efterträdare valdes Karolina
Eriksson.
15.2 Val av revisor
Anneli Ökvist valdes till revisor och till revisorsuppleant valdes Kajsa Pettersson.
15.3 Val av valberedning
Eftersom Karolina Eriksson valts in i styrelsen görs ett fyllnadsval för henne, till efterträdare
valdes Milou Claeson. Linda Olsson sitter kvar som valberedare ett år till.
15.4 Val av suppleanter
Catarina Öhlund valdes till styrelsesuppleant.
§16 Övriga förtroendeval
Inga övriga förtroendeval detta år.
§17 Övriga frågor
 Fråga om styrelsearvode kom upp. Årsmötet fattade beslut om att styrelsen ska få ett
styrelsearvode. Förslag kom fram om att styrelsen 1 gång per år går ut och äter tillsammans.
Ett annat förslag var att ha ett fast belopp som styrelsearvode. Årsmötet fattade beslut om
att ha ett medlemsmöte inom två månader där detta tas upp igen. Till dess ska styrelsen ha
kollat upp och tagit fram olika förslag.
§17 Mötet avslutas
Ordförande Carola Johansson avslutade mötet.

