Medlemsmöte
NorthernLightScrappers
2013-02-24
Närvarande: Stina Westbom, Emma Björklund, Therese Ahlm, Monika Jonsson, Lillemor
Wikström ,Anki Berggren, Monika Lindberg, Annika Nilsson, Jessica Johansson, Ulrika
Grönlund, Linda Jansson, Malin Grape, Camilla Hägglund, Gun Wiklund, Kristina Nyström
,Britt-Marie Norenheim, Jennie Persson, Suvi Degerling, Anna-Karin Öberg
1. Mötet öppnas
Ordförande Stina öppnar mötet

2. Stadgeändring
Ordförande läser upp förslaget om att utöka styrelsen till 2 suppleanter istället för en.
Mötet röstar enhälligt för en stadgeändring.

3.

Scraphelg.

Ordförande läste upp förslaget som mailats ut till alla medlemmar.
” Ta ställning! Nu är det dags att avgöra scraphelgens framtid. På Årsmötet meddelades
att styrelsen inte kommer att vara drivande i arrangerandet av en scraphelg 2013, utan nu är
det upp till er som medlemmar att driva evenemanget vidare. Scraphelgen är ju en av
föreningens årliga höjdpunkter och vi önskar inget hellre än att den ska bli av. Styrelsen
kommer självklart att finnas som stöd och bollplank och grundmallar till alla dokument som
behövs finns redan. Detta ska du ta ställning till, antingen genom att svara på detta mail
senast den 20 februari eller med din närvaro på medlemsmötet i samband med scrapträffen
den 21 februari.
1) Ska föreningen anordna en Scraphelg 1:a helgen i oktober 2013?
2) Är du beredd på att göra en insats och delta in den arrangerande gruppen. Din anmälan är
bindande. För att Scraphelgen ska bli av krävs att 10 medlemmar ställer upp. Ingen kan göra
allt med alla kan göra något.
Med vänlig hälsning Styrelsen”
Av 64 medlemmar hade 17 svarat. 5 kunde tänka sig att medverka i arrangerande grupp.

Under mötet anmälde sig ytterligare 4 stycken + 2 tveksamma. Gruppen består fram till dags
dato av Helena Öhgren, Jeanette Öhman, Anette Johansson, Kristina Nyström, Britt-marie
Norenheim, Malin Grape, Camilla Hägglund, Åsa Karlsson ,Gun Wiklund, Catharina Öhlund,
Anna-Karin Öberg.
Beslut togs att arrangera en Scraphelg. Första gruppmötet hålls i början av mars.
4. Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.
Piteå 2013-02-24

_____________________________

_______________________________

Stina Westbom, ordförande

Emma Björkman, kassör, justerare

_____________________________
Jennie Persson, sekreterare.

