
Årsmöte Nynäshamns Litterära Sällskap 

2019-03-24

Plats: Flamenco Tapas restaurang (f.d. Radiokakan)

Agenda:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötets ordförande och sekreterare
3. Fråga om mötets behöriga utlysande (enligt §7)
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse och fastställande av resultat- och 

balansräkning
7. Föredragning av revisionsberättelse
8. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt inlämnade motioner
11. Val av ordförande
12. Val av övriga ledamöter i styrelsen
13. Val av valberedning (tre stycken varav en utses vara sammankallande)
14. Val av revisorer
15. Övriga frågor

Protokoll:

1. Mötet öppnades av föreningens ordförande, Kerstin Danielsson.

2. Till ordförande för årsmötet valdes Måns Collin och till sekreterare Inga Fredenmark.

3. Formell kallelse till årsmötet samt verksamhetsberättelse skickades ut den 5 mars till 
alla som betalat medlemsavgiften. Information om årsmötet och författarbesöket med
Niklas Liljehammar och Helen Skoglund samt trubadur Börje Torndahl har även gått 
ut som affisch, på Facebook och under föreningsnytt i Nynäshamnsposten. Mötet 
förklarades därför behörigen utlyst.

4. Röstlängden fastställdes i enlighet med mötets närvarolista, 11 personer. 
Inga fullmakter har inlämnats.

5. Marianne Eriksson och Sylvia Lundberg utsågs att jämte ordföranden justera 
protokollet.

6. 2018 års förvaltningsberättelse har skickats ut till medlemmarna vilket ansågs 
tillfyllest. Resultat- och balansräkning fanns tillgänglig i sammandrag vid årsmötet 
och inga speciella frågor fanns. Mötet fastställde årsredovisningen.

7. Kerstin Bälter läste upp revisionsberättelsen eftersom inga revisorer fanns 
närvarande.



8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas rekommendation.

9. Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad, 100 kr per år.

10.  Några frågor har inte hänskjutits till årsmötet av styrelsen och inga motioner har 
inkommit.

11. Valberedningen har föreslagit Kerstin Danielsson som ordförande nästa 
verksamhetsår, omval på ett år. Mötet beslutade i enlighet med valberedningens 
förslag.

12. Kerstin Bälter (kassör) omvaldes på två år. Helen Amborn valdes in som ny ledamot 
på två år. Inga Fredenmark och Ann-Krestin Carlson har ett år kvar.

13. Gösta Risning (sammankallande) och Anders Säbom står till förfogande i 
valberedningen även nästa år.

14. Till revisor för nästa verksamhetsår valdes Carin Bohlin Bagge, nyval på ett år och 
till revisorssuppleant valdes Maria Oscarsson Marle, nyval på ett år.

15. Då inga andra frågor återstod förklarade ordföranden mötet avslutat.

Efter mötet träffades styrelsen för en kort avstämning.

Justeras:

          .........................................................           ...........................................................           
Måns Collin (ordförande)                           Marianne Eriksson (justeringsman)

          ….................................................................
            Sylvia Lundberg (justeringsman)


