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PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE MED NORRBOTTENS GILLE 

Datum/Tid:  onsdagen den 21 april 2010, kl 19.00  

Plats:  Spagettioperan Regina, Drottninggatan 71 A, Stockholm  

Närvarande: 50 medlemmar och ett 15-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 Gunnel Gunnarson 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 och Doris Sandin kommenterade gillets 

 ekonomi. 

 Ekonomin är god trots ökade kostnader för våra sammankomster och då särskilt 

 jubileumsfesten i april 2009. Ett underskott på 60 tkr budgeterades för år 2009 

 och årets resultat blev en förlust på 62 tkr.  Av detta belopp utgjorde ca 40 tkr 

 kostnader för jubileumsfesten och ca 15 tkr kostnader för extra marknadsföring. 

 Kassabehållningen vid årets slut var 26 tkr. Styrelsen föreslog att årets 

 förlust balanseras i ny räkning. 

 Årsmötet godkände enhälligt samtliga handlingar. 

 

6. Revisionsberättelse  

 Revisorn Lars-Olov Rutqvist läste upp revisionsberättelsen. Revisorn meddelade 

 även att han följt styrelsens arbete via styrelseprotokollen. Han tackade särskilt 

 styrelsen för gott arbete och god ordning på samtliga handlingar.  

  

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 

 Beslutet var enhälligt. 

 

8. Fastställande av årsavgift 

 Styrelsen föreslog oförändrad avgift för år 2011, dvs. 150 kr för samtliga 

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

 Valberedningen, Ulla Gahm och Alf Sandström, föreslog omval av Bengt Etzler 

 som ordförande på ett år. Årsmötet beslöt enhälligt att välja Bengt Etzler som 

 ordförande för verksamhetsåret 2010.  

 

10. Val av övriga styrelseledamöter  

 Styrelseledamöterna Barbro Enocksson, Jan Heimer och Anita Peterson hade 

avböjt omval. Valberedningen föreslog omval på två år av ledamöterna Elisabeth 

Bonbeck, Solveig Pettersson, Ulla Rinder, Doris Sandin och Bert Öhlund. 

 Årsmötet beslöt enhälligt att utse ovan föreslagna ledamöter i styrelsen för 

verksamhetsåren 2010 och 2011. 

 Valberedningen föreslog vidare nyval på ett år av Inga-Britt Ericson, Gunvor 

Hjärtström och Olle Norgren. 

 Årsmötet beslöt även här enhälligt att utse de tre föreslagna ledamöterna i 

styrelsen för verksamhetsåret 2010. 

 

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 omvaldes Ulla Gahm och Alf Sandström samt nyvaldes Barbro 

 Enocksson som suppleant. 

 

13. Förslag väckta av styrelsen 

 Styrelsen informerade om förändring av betalningsrutiner för medlemsavgifterna. 

 Medlemmarna kommer i fortsättningen att få en faktura i november för betalning 

 senast 31 december. Fakturan skickas ut per e-post till e-post-användare samt per 

 brev till icke e-post-användare. 

 

14. Inkomna motioner från enskilda medlemmar 

 Noterades att inga motioner lämnats. 

 

15. Övriga ärenden – Information om pågående projekt 

  Medlemsrekrytering 

  En särskild rekryteringsgrupp har bildats med ansvar för  

  rekrytering av medlemmar med rötter i de 14 kommunerna i  

  Norrbotten. Ett första möte med denna grupp ägde rum i september  

  2009. Dessutom har samtliga medlemmar ombetts att aktivt bidra  

  till att sprida information om gillet. Som resultat har gillet fått ett  

  50-tal nya medlemmar fram till dags dato, vilket är glädjande.  

  Medelåldern  är dock fortfarande hög och en del medlemmar har av 

  åldersskäl valt att lämna gillet. Medlemmarna uppmanas därför att  

  i samma goda anda fortsätta att sprida information om gillets  

  existens.  
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  Matseminarium 

  Under temat norrbottnisk mat arrangerades i mars 2010 ett  

  matseminarium med mästerkocken Simon Laiti från Luleå. 

  Simon bjöd på en mattallrik med utsökta delikatesser från  

  Norrbotten. Seminariet lockade ca 80 deltagare. 

 

  Ny hemsida 

  Arbete pågår med utveckling av gillets hemsida. Bert Öhlund är  

  ansvarig för projektet. Hemsidan kommer att bli mer överskådlig  

  och här skall även finnas möjlighet att anmäla sig till gillets olika  

  arrangemang samt att mot lösenord få tillgång till en aktuell  

  medlemsförteckning.   

 

  Utveckling av Vismas ekonomiprogram för ideella föreningar 

  Gillets bokföring och medlemsregister hanteras i Visma. Här pågår  

  även en anpassning av systemet för att förenkla hanteringen. Bert 

  Öhlund är tillsammans med Doris Sandin ansvariga för projektet. 

 

  Seminarium Norrbottens län 200 år 

  Ett seminarium kommer att äga rum i oktober 2010 i samarbete med 

  ABF, Norrbottensakademien, Tornedalingar i Stockholm och  

  Norrbottens Gille. Bengt Etzler deltar i planeringen av detta projekt. 

 

16. Mötet avslutas 

 Mötesordförande Kjell Perman avslutade årsmötet samt framförde ett varmt tack 

 till styrelse, revisor och valberedning för ett utmärkt och engagerande arbete. 

 Årsmötet instämde med en varm applåd.  

 

 

 Utdelning av värvningspremier samt avtackning av avgående ledamöter 

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

 medlemmar under året. Gillets ordförande Bengt Etzler överlämnade hederskåsor

 till Ola Forsgren, Ulla Rinder, Lisbeth Wahl och Bert Öhlund. 

 Bengt Etzler avtackade även de tre avgående ledamöterna för deras fina insatser i 

 styrelsearbetet. 

   

 

Vid protokollet:   Justeras: 

 

 

Barbro Enocksson   Kjell Perman 

 

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

Ove Danielsson   Gunnel Gunnarson 


