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PROTOKOLL  FRÅN ÅRSMÖTE  MED  NORRBOTTENS  GILLE 

Datum/Tid:  torsdagen den 7 april 2011, kl 17.30  

Plats:  Estniska Huset, Restaurang Ester, Wallingatan 32-34, Stockholm  

Närvarande: ca 80 medlemmar och ett 20-tal gäster 

  

 

1. Mötet öppnas  

 Ordförande Bengt Etzler öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna. 

 

2. Mötets behöriga utlysande 

 Kallelse hade utsänts till medlemmarna i stadgeenlig tid. Årsmötet förklarades 

 därmed behörigen utlyst. 

 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 Till ordförande för årsmötet valdes Kjell Perman och till sekreterare valdes 

 Barbro Enocksson. 

 

4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 

 Ove Danielsson och Margareta Gräslund valdes att jämte ordförande Kjell 

 Perman justera protokollet. 

 

5. Styrelsens årsredovisning, dvs. 

 förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar 

 Samtliga handlingar hade utsänts tillsammans med kallelsen. Bengt Etzler gjorde 

 ett kort sammandrag av året som gått samt kommenterade gillets ekonomi. 

 Årets resultat visade ett underskott på -23 392 kr, vilket framför allt utgjorde   

 kostnader för utveckling av hemsidan samt inköp av en gilledator. 

 Ekonomin är dock fortsatt god och kassabehållningen vid årets slut var 46 640 kr. 

 Styrelsen föreslog att årets förlust, -23 392 kr balanseras i ny räkning. 

 Årsmötet godkände enhälligt samtliga handlingar. 

 

6. Revisionsberättelse  

 Revisorn Lars-Olov Rutqvist läste upp revisionsberättelsen. Revisorn framhöll 

 att gillet nu har ett mycket professionellt redovisningssystem tack vare den 

 utveckling som skett under året.  Han tackade särskilt styrelsen för gott arbete och 

 uppmanade mötet att ge de som skött föreningen en stor och varm applåd.  

  

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 

 Beslutet var enhälligt. 

 

8. Fastställande av årsavgift 

 Styrelsen föreslog oförändrad avgift för år 2012, dvs. 150 kr för samtliga 

 medlemmar. Årsmötet beslöt enhälligt att anta styrelsens förslag. 
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9. Val av ordförande 

 Valberedningen föreslog nyval av Olle Norgren som ordförande på ett år. 

  Årsmötet beslöt enhälligt att välja Olle Norgren som ordförande för 

 verksamhetsåret 2011.  

 

10. Val av övriga styrelseledamöter  

 Förutom ordförande Bengt Etzler hade fyra ledamöter avböjt omval, nämligen 

Gunvor Hjärtström, Ulla Rinder, Doris Sandin och Bert Öhlund. 

 Valberedningen föreslog nyval på ett år av ledamöterna: 

 Birgit Burström, Lennart Granberg, Anita Isaksson, Monica Sundgren  

 och Fred Westerlund. 

 Valberedningen föreslog vidare omval på ett år av ledamoten Inga-Britt Ericson. 

 Noterades att i styrelsen även ingick ledamöterna Elisabeth Bonbeck och Solveig 

Pettersson som vid årsmötet 2010 utsetts med 2-årig mandatperiod. 

 

 Årsmötet beslöt enhälligt att utse ovan föreslagna ledamöter i styrelsen för 

verksamhetsåren 2011. 

 

11. Val av revisor och revisorssuppleant 

 Till revisor omvaldes enhälligt Lars-Olov Rutqvist och till revisorssuppleant 

 Britt-Marie Bergman, båda på ett år. 

 

12. Val av valberedning (två personer) 

 Till valberedning nyvaldes Bengt Etzler och Ulla Rinder. 

 

13. Förslag väckta av styrelsen 

 Noterades att inga förslag väckts av styrelsen 

 

14. Inkomna motioner från enskilda medlemmar 

 Noterades att inga motioner inkommit. 

 

15. Övriga ärenden  

 Adjungering 

 Noterades Bengt Etzlers önskemål om att bli adjungerad till styrelsen i särskilda 

 frågor. Ordförande ansåg dock att beslut om adjungeringar ej är en årsmötesfråga 

 utan en styrelsefråga. Således överlämnades frågan till den nya styrelsen. 

 

 Utdelning av värvningspremier 
 Enligt gillets regler utdelas tennkåsor till medlemmar som värvat minst 3 nya 

 medlemmar under året. Gillets avgående ordförande Bengt Etzler överlämnade 

 hederskåsor till: Bertil Brorsson, Berit Marklin-Aru och Olle Norgren. 

 (Senare under kvällen överlämnades även en kåsa till Katarina Jacobsson,  

 sekr. anm.). 

 Per Stenson, som ej var närvarande vid mötet, kommer att vid senare tillfälle få 

 sin hederskåsa. 
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16. Mötet avslutas 

 Kjell Perman avslutade årsmötet samt framförde ett varmt tack till samtliga som 

 arbetat med föreningen. Årsmötet instämde med stor applåd och ”fotstamp”.  

 

 

 Avtackning och överlämning 

 Avgående ordförande Bengt Etzler överlämnade traditionsenligt den stora 

 ordförandekåsan till Olle Norgren och önskade honom lycka till i det fortsatta 

 arbetet i styrelsen.  

 Solveig Pettersson tackade avgående ordförande för långt och förtjänstfullt arbete 

 i styrelsen samt övriga avgående ledamöter, närvarande och icke närvarande, för 

 likaså fina och engagerade insatser. 

   

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Barbro Enocksson   Kjell Perman 

 

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

Ove Danielsson   Margareta Gräslund 


