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1.
Öppnande. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Ordförande Karin Söderberg hälsade drygt fyrtio nordister välkomna. Årsmötet förklarades öppnat.
Det ansågs stadgeenligt utlyst.
2.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Årsmötet beslöt att välja Karin Söderberg till ordförande och Kerstin Anderson till sekreterare för
årsmötet.
3.
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Birgitta Möller och Eva Larsson.
4.
Behandling av styrelse- och revisionsberättelse för 2013
Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks. Hans Söderström redogjorde för den ekonomiska
berättelsen. Ekonomin är god. Föreningen förvaltar Ingemar Gustafssons Stipendiefond, som vill
uppmuntra ungdomsverksamhet i nordisk anda. Fondens medel uppgår till 25 604 kr. Arne
Söderbom läste revisionsberättelsen.
Berättelserna lades med godkännande till handlingarna efter korrigering av punkten
Revisorer: Arne Söderbom och Birgitta Olivendal, suppleant Curt Trulsson.
5.
Fråga om fastställande av balansräkning
Årsmötet beslöt att fastställa balansräkningen.
6.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Enligt revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten under 2013.
7. Val av ordförande
Enligt valberedningens förslag omvaldes Karin Söderberg på två år.
8. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
Roland Mattisson, valberedningen, föreslog, att styrelsen skall bestå av ordförande och tio
ledamöter. Årsmötet beslöt enligt förslaget.
9. Val av styrelseledamöter på två alternativt ett år
Kerstin Anderson, Bert König, Bertil Sundquist och Hans Söderström är valda för ytterligare ett år.
Gertrud Frostegren, Elsmari Furuvall Mattsson, Bo Gustafsson, Hans-Göran Håkansson och
Ronny Karlsson omvaldes på två år.
Adjungerade ledamoten Helena Ericson Bjarnehäll nyvaldes på två år.

10. Val av två revisorer och ersättare för dem.
Enligt valberedningens förslag utsågs Arne Söderbom och Birgitta Olivendal till revisorer och till
revisorsersättare Curt Trulsson, samtliga omval.
11. Val av ombud i distriktsstämman och ersättare för dem.
Distriktsstämman hålls den 25 mars i Ronneby. Ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar ska
utses. På förslag från valberedningen valdes följande tio ombud till distriktsstämman:
Bengt Frostegren, Bo och Gullan Gustavsson, Inga-Britt Huselius, Ove Huselius, Minni König,
Eva Röder, Anna-Lisa och Curt Trulsson samt Margareta Sundquist.
Till ersättare utsågs:
Birgitta Olivendal, Elsmari Furuvall Mattsson, Göran Mattsson, Arne Söderbom,
Kerstin Ekberg Söderbom, Anki Karlsson och Bertil Sundquist.
12. Tillsättande av valberedning
Till valberedning omvaldes Roland Mattisson (sammankallande), Birgitta Möller, Sture Söderström
och Violet Ahnsjö.
Beslöts att verka för att valberedningen förstärks med representant från Ronneby.
13. Val av styrelseledamot och ersättare i Litorina Folkhögskola som föreningens
representanter
Ronny Karlsson, ordinarie, och Bert König, ersättare, omvaldes.
14. Fastställande av medlemsavgift för 2015
Beslöts om oförändrad medlemsavgift 2015 med 175 kr för huvudmedlem och organisation och
25 kr/person för familjemedlemmar.
15. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
Inga ärenden togs upp.
16. Motioner
Inga motioner hade inkommit.
17. Övriga ärenden som årsmötet beslutar uppta till behandling
Inget övrigt togs upp.
18. Avslutning
Karin Söderberg tackade för uppskattade insatser av styrelsen och medlemmar, som varit aktiva på
olika sätt. Ulla Hagman har i många år varit en uppskattad ledare i vår nordiska bokcirkel. Nu
fortsätter Eva Larsson med denna. Gullan Gustafsson, Margareta Sundquist, Håkan och Gudrun
Andersson samt Gudrun Gustafsson tackades med blommor för medhjälp vid arrangemang på
hemmaplan. Ronny Karlsson tackade ordförande Karin Söderberg för det gångna årets insatser.
Karin Söderberg presenterade kommande vårprogram.
Årsmötet avslutades.
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Före förhandlingarna berättade Annicka Engblom om sitt intressanta arbete i Nordiska Rådet.
Det finns fortfarande många problem att lösa vid arbete och studier över gränserna. 52 aktuella
sådana fanns på listan. Förändringar tar tid att genomföra, då ofta lagändringar i flera av länderna
måste till.
Hans Söderström berättade och visade ett bildspel om vårens konst- och kulturresa till Danmark
och Tyskland tillsammans med Konstföreningen i Blekinge.
Årsmötesdeltagarna bjöds traditionsenligt på kaffe med semla.

