
Årsmöte Nynäshamns Litteråira Såillskap

zorS-oB-18

Plats: Skiirgårdshotellet, Nynäshamn

Agenda:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötets ordförande och sekreterare

3. Fråga om mötets behöriga utlysande (enligt §Z)

4. Fastställande av röstlängd

S. Val av två personer att jämte ord{öranden justera protokollet

6. Föredragning av styrelsens Förvaltningsberättelse och fastställande av

Resultat- och Balansräkning

7. Föredragning av Revisionsberättelse

8. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet fiir styrelsen

g. Fastställande av medlemsavgifter

ro. Av sty,relsen till årsmötet häns§utna frågor samt inlämnade motioner

rr. Val av ordförande

rz. Val av öwiga ledamöter i styrelsen

r3. Val av valberedning (tre s§cken varav en utses vara samrnankallande)

t4.Yal av revisorer

15. Öwiga frågor

16. Mötet avslutas

Protokoll:

r. Mötet öppnades av öreningens ordfiirande, Kerstin Danielsson.

z. Till ordförande for årsmötet valdes Måns Collin och till sekreterare Kerstin

Bälter.

3. Formell kallelse till årsmötet samt verksamhetsberättelsen skickades den z6

februari till all som betalt medlemsavgiften. Information om årsmötet och

författarmötet med Alma Kirlic har också gått ut som affisch (bl annat på



FaceBook) och meddelande har inforts i Nyniisposten.. Mötet fiirHarades därför

behörigen utlyst.

4. Röstlängden fastställdes i enlighet med mötets närvarolista, 12 personer (se

bilaga). Inga fullmakter har inlämnats.

5. Inga och Gösta Rising utsågs att j?imte ordfiiranden justera protokollet.

6. zorT års forvaltningsberättelse har skickats ut till medlemmarna vilket ansågs

tillfyllest. Resultat-och balansräkning fanns tillgänglig i sammandrag vid

årsmötet, och inga speciella frågorfanns. Det negativa resultatet (-23 3oo kr)
ftirklaras av att man valt att inte ta ut full kostnadsersättning i inträdesavgifterna

vid de olika evenemangen under året. Kassabehållningen vid årets slut uppgick till
Sg 981 kr. Mötet faststiillde årsredovisningen.

7. Gerty Andersson läste upp revisionsberättelsen, eftersom ingen av revisorerna

var närvarande.

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas rekommendation.

9. Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad, roo kr per år.

ro. Några frågor har inte h?ins§utits till årsmötet av styrelsen och inga motioner

har inkommit.

rr. Valberedningens har fiireslagit omval av Kerstin Danielsson som

ordfiirandefiir nästa verksamhetsår. Mötet beslutade i enlighet med

valberedningens ffirslag.

rz. Inga Fredenmark och Ann-Krestin Carlson valdes till nya medlemmar i
styrelsen efter Annika Sjödin, som lämnat tidigare under året av personliga skäI,

och GerlryAndersson, som avböjt omval. Gunnel Dahl och Kerstin Bältervaldes

förra året på två år och har således r år kvar.

r3. Grista Rising utsågs till sammankallande i valberedningen fiir ytterligare ett år.

Till valberedningen utsågs också Anders Säbom (omval).

r+. TilI revisorer fiir nästa verksamhetsår omvaldes Maria Oscarsson Marle
(ordinarie) och Viveca Strid (suppleant).



$. Då inga frågor återstod forklarade ordftiranden mötet avslutat.

Efter mötet avtackades GerryAndersson med blommor och biobiljetter ftir sin

långvariga styrelseverksamhet.

Justeras:

Måns Collin (ordftirande)

il*>.h^.R^;.#n"/""""
&ista Rising (iusteringsman)
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