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Sällskapet Nya Idun
Årsmöte 2018
Protokoll vid Sällskapet Nya Iduns årsmöte tisdagen den 10 april
2018 på Dansmuseet.
Närvarande: Se bifogad närvarolista (bilaga 1 med 61 namnteckningar).
§ 1 Öppnande
§2 Mötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet godkände att kallelsen, som publicerats i programbladet
2018:1, utlysts i stadgeenlig tid.
§3 Fastställande av dagordning
Årsmötet fastställde dagordningen.
§4 Val av ordförande för årsmötet
Årsmötet valde Lena Holger till mötesordförande.
§5 Val av sekreterare för årsmötet
Årsmötet valde Ingar Beckman Hirschfeldt till mötessekreterare.
§6 Val av två protokolljusterare
Årsmötet valde Annika Tham och Berit Lagerheim till protokolljusterare
tillika rösträknare.
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§7 Framläggande av verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning samt revisionsberättelse
Ordföranden Lotty Nordling föredrog verksamhetsberättelsen och
resultat- och balansräkningen och revisorn Margareta Herthelius
revisionsberättelsen.
Årsmötet beslöt att lägga verksamhetsberättelsen för 2017 till
handlingarna.
Årsmötet beslöt att godkänna revisionsberättelsen för 2017.
§8 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Årsmötet fastställde resultaträkningen och balansräkningen för 2017.
§9 Dispositioner av vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Årsmötet godkände föreslagen disposition av 2017 års vinst.
§10 Fråga om ansvarsfrihet för nämnden
Årsmötet beslöt att ge nämnden ansvarsfrihet för verksamheten 2017.
§11 Val av nämndens ordförande
Carola Almqvist, valkommittén, föreslog årsmötet att välja Lotty
Nordling till ordförande.
Årsmötet beslöt att välja Lotty Nordling till ordförande.
§12 Val av ledamöter i nämnden
Fem ledamöter avgår ur nämnden: Maria Benktzon, Marie Hafström,
Joanna Rose, Suzanne Unge Sörling och Elisabeth Westberg.
Valkommitténs förslag:
Omval: Ingar Beckman Hirschfeldt, Elizabeth Bonde Hatz, Elise
Einarsdotter, Inga Lundblad, Mari Pårup, Antoinette Ramsay Herthelius.
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Nyval: Carola Bratt, Birgitta Evengård, Anna Skarhed, Ewa Stackelberg
och Gunilla Upmark.
Årsmötet valde de föreslagna till ledamöter i nämnden.
Nämnden kommer därmed att bestå av följande ledamöter: Lotty
Nordling, ordförande, Ingar Beckman Hirschfeldt, Margareta Bengtson,
Iwa Boman, Elizabeth Bonde Hatz, Carola Bratt, Elise Einarsdotter,
Birgitta Evengård, Hillevi Ganetz, Katrin Gramenius, Inga Lundblad,
Tess Paulsen, Mari Pårup, Antoinette Ramsay Herthelius, Anna Skarhed,
Ewa Stackelberg, Anna Strååt, Ingrid Svensson, Ingrid Tobiasson och
Gunilla Upmark.
§13 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Årsmötet valde på förslag av valkommittén Kajsa Lindståhl och Agneta
Dreber till revisorer för räkenskapsåret 2018 och Ebba FlorinRobertsson och Desirée Edmar till revisorssuppleanter för samma tid.
§14 Val av tre ledamöter av valberedningen
Årsmötet valde på förslag av mötesordföranden Carola Almqvist
(sammankallande), Marie Hafström och Suzanne Unge Sörling som
ledamöter av valberedningen.
§ 15 Fastställande av budget och fastställande av årsavgift
Ordföranden Lotty Nordling föredrog nämndens förslag till årsavgift och
budget för Sällskapet Nya Idun 2019.
Årsmötet fastställde förslaget till budget för 2019 och beslutade
därmed också att årsavgiften för 2019 ska vara 300 kr.
§16 Förslag till stadgeändringar
På nämndens uppdrag föredrog Marie Hafström nämndens förslag till
stadgeändringar beträffande 6§ och 6a § (bilaga 2). Nämnden föreslår
vidare att ändringarna ska träda i kraft den 10 april och tillämpas från
och med den 1 januari 2018.
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Årsmötet antog enhälligt de föreslagna nya lydelserna av 6 § och 6a § i
stadgarna i en första läsning.
En andra läsning av stadgeförslaget blir vid nästa samkväm.
§17 Övriga frågor
Margareta Ihse tog upp att medlemmar i Nya Idun inte kan, som
brukligt är i andra föreningar, enligt stadgarna lägga motioner för att i
samspel med nämnden utveckla Sällskapets verksamhet. Ordföranden
påpekade att medlemmar kan enligt 12 § i stadgarna lägga förslag på
ändring av stadgarna som sedan, åtföljt av nämndens yttrande,
föreläggs två på varandra följande samkväm varav ett årsmöte.
§18 Avslutning och avtackning
Mötesordförande avslutade mötet och lämnade ordet till ordförande
Lotty Nordling som avtackade avgående nämndledamöter, revisor och
valberedare med blommor och uppskattande ord.

Lena Holger
Mötesordförande

Ingar Beckman Hirschfeldt
Mötessekreterare

Justeras:

Annika Tham

Berit Lagerheim

Nya Idun Årsmötesprotokoll 2018

