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PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE MED NORRBOTTENS GILLE 

Datum/Tid: torsdagen den 23 april 2009, kl 17.30 

Plats: Salénhuset, Spegelsalen, Norrlandsgatan 15, Stockholm 

Närvarande:  55 medlemmar och ett tiotal gäster 

1. Mötets  öppnande 
 Ordförande Bengt Etzler öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna. 
 
2. Frågan om årsmötets behöriga utlysande 
 Kallelse hade utsänts till medlemmarna i stadgeenlig tid.  Årsmötet förklarades 
 därmed behörigen utlyst. 

3. Val av ordförande för mötet 
 Till ordförande för årsmötet valdes hedersledamoten Bengt Olof Engström. 
 
4. Val av sekreterare för mötet 
 Till sekreterare valdes Barbro Enocksson. 
 
5. Val av två justerare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll 
 Kjell Perman och Alf Sandström valdes att jämte ordförande  
 Bengt Olof Engström justera protokollet. 
 
6. Styrelsens förvaltningsberättelse och ekonomiska redovisning 
 Förvaltningsberättelse och årsredovisning hade utsänts tillsammans med 
 kallelse.  Ekonomin är fortfarande god, men på grund av ökade kostnader för 
 bland annat sammankomster behövs på sikt flera intäkter. En ökning av 
 medlemsantalet bör eftersträvas. Årets vinst om 15 564 kr föreslogs lägga till 
 kapitalet.  Årsmötet godkände samtliga  handlingar. 
 
7. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Revisorn Lars-Olov Rutqvist läste upp revisionsberättelsen. 
 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. 
 Revisorn tackade även styrelsen för ett gott arbete – vilket åtföljdes av applåd. 
 
8. Förslag till revidering av stadgar 
 Förslag till revidering av gillets stadgar av den 15 mars 1983 hade skickats 
 ut tillsammans med kallelsen.  Bilaga 1. 
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 Följande förändringar noterades särskilt: 

- Modernisering av språket 
- Kulturstipendiet utgår 
- Ändring av mandatperioder inom styrelsen så att möjlighet ges     
  till att välja ledamöter på ett eller två år. 
 

Förslaget gicks igenom paragraf för paragraf. Nedanstående ordalydelser 
diskuterades och beslöts ändrade: 
 
  § 7 – Föreningens verksamhet – ordalydelsen ”Extra årsmöten kan utlysas 
 av styrelsen eller ordförande”  
 ändrades till:  ”Extra föreningsmöten  kan utlysas ”…. 
 
 § 10 -  Stadgeändring –  ordalydelsen:  ”Vid enkel majoritet krävs att frågan 
 beslutas av två på varandra följande årsmöten, av vilka det ena skall vara 
 ett ordinarie årsmöte”  
 ändrades till:  …..”två på varandra följande föreningsmöten,  av vilka det 
 ena skall vara ett ordinarie årsmöte. 
 
 § 11 – Upplösning av föreningen –  ordalydelsen: ” Beslut om upplösning av 
 föreningen fattas på ordinarie årsmöte och ett extra årsmöte” 
 ändrades  till …….”fattas på ordinarie årsmöte och ett extra föreningsmöte” 
 
 I övrigt rättades några smärre språkliga fel. 
 
Årsmötet godkände stadgarna efter ovanstående justeringar.  Beslutet var 
enhälligt.  De nya stadgarna skall tillämpas fr.o.m. verksamhetsåret 2010. 
 

9. Val av ordförande för verksamhetsåret 2009 
 Valberedningen, Helny Odhnoff och Alf Sandström, föreslog omval av Bengt 
 Etzler som ordförande.  Årsmötet beslöt enhälligt att välja Bengt Etzler som 
 ordförande för verksamhetsåret 2009. 
 
10. Val av övriga styrelsemedlemmar 
 Styrelseledamöterna Ulla Gahm och Henry Kallioniemi hade avböjt omval.  
 Valberedningen föreslog omval av ledamöterna Barbro Enocksson, Jan Heimer, 
 Anita Peterson, Solveig Pettersson, Ulla Rinder och Doris Sandin samt nyval av 
 Elisabeth Bonbäck och Bert Öhlund. 
 Årsmötet beslöt enhälligt att utse ovan föreslagna ledamöter i styrelsen för 
 verksamhetsåret 2009. 
 
11. Val av revisor och revisorssuppleant 
 Till revisor omvaldes enhälligt Lars-Olov Rutqvist och till revisorssuppleant  
 Britt-Marie Bergman. 
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12. Val av valberedning 
 Till valberedning utsågs Ulla Gahm och Alf Sandström. 
 
13. Beslut om årsavgift för år 2010 
 Styrelsen föreslog en enhetlig avgift på 150 kr för samtliga medlemmar. 
 Årsmötet beslöt enhälligt att anta styrelsens förslag.  
 
14. Övriga frågor väckta av styrelsen eller enskilda medlemmar 

 Några frågor från enskilda medlemmar hade ej inkommit. 

 Styrelsen har poängterat vikten av värvning av nya medlemmar. 
 Medelåldern i föreningen är hög, vilket framgick av den grafiska bild som 
 presenterades. Om föreningen skall leva vidare är det viktigt att medlemslistan 
 fylls på med yngre medlemmar. Styrelsen uppmanade därför alla medlemmar 
 att aktivt bidra till att sprida information om gillet samt att komma med idéer 
 om nya aktiviteter som även kan intressera de yngre generationerna. 
 Enligt föregående årsmötesbeslut har styrelsen utsett kontaktpersoner 
 för alla Norrbottens 14 kommuner, vilka skall fungera som stöd vid 
 medlemsrekrytering.  Namnen på dessa personer finns angivna i den nya 
 medlemsmatrikeln 2009.  
 Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan. 
 
15. Utdelning av värvningspremier samt avtackning av avgående ledamöter 
 Enligt gillets regler utdelas kåsor till medlemmar som värvat minst 3 nya 
 medlemmar. Gillets ordförande Bengt Etzler överlämnade en hederskåsa till 
 Anita Peterson för framgångsrik medlemsvärvning. 
 
 Bengt Etzler avtackade även avgående ledamot Ulla Gahm som i 5 år med stort 
 engagemang arbetat i styrelsen. 
 
16. Mötet avslutas 
 Mötesordförande Bengt Olof Engström avslutade årsmötet samt tackade 
 särskilt Bengt Etzler för det stora arbete han lagt ner på förberedelser 
 och genomförande av jubileumsfesten. Årsmötet instämde med en 
 varm applåd. 
 
 
Vid protokollet  Justeras: 
 
 
Barbro Enocksson   Bengt Olof Engström 
 
Justeras:   Justeras: 
 
 
Kjell Perman   Alf Sandström   


