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  Sällskapet Nya Idun  

      Årsmöte 2017 

Protokoll vid Sällskapet Nya Iduns årsmöte tisdagen den 25 april 
2017 i Kristinehovs Malmgård. Justerat. 

Närvarande: Se bifogad närvarolista (bilaga 1). 

§ 1 Öppnande 

Vice ordföranden Anna Strååt öppnade mötet och utlyste en tyst minut 
för Sällskapets ordförande Marianne Treschow som avled den 9 april 
2017. Carola Almqvist läste upp minnesord som hon tillsammans med 
nämnden skrivit över Marianne Treschow att skicka till familjesidorna i 
DN och SvD.  

Årsmötet tillstyrkte att nekrologen undertecknades av Sällskapet Nya 
Idun. 

§2 Mötets stadgeenliga utlysande 

Årsmötet godkände att kallelsen, som publicerats i programbladet 
2017:1, 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. 
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§6 Val av två protokolljusterare 

Årsmötet valde Charlotta Wöhler och Agneta Paulsson till 
protokolljusterare tillika rösträknare. 

§7 Framläggande av verksamhetsberättelse, resultat- och 
balansräkning samt revisionsberättelse 

Skattmästaren Lotty Nordling föredrog verksamhetsberättelsen, 
Elisabeth Westberg resultat- och balansräkningen och revisorn 
Margareta Herthelius revisionsberättelsen.  

Årsmötet beslöt att lägga verksamhetsberättelsen för 2016 till 
handlingarna. 

Årsmötet beslöt att godkänna revisionsberättelsen för 2016 och att ta 
till sig revisorns uppmaning att vara noga med på vilket plusgirokonton 
man satte in sin medlemsavgift respektive samkvämsavgift. 

§8 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

Årsmötet fastställde resultaträkningen och balansräkningen för 2016 

§9 Dispositioner av vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

Årsmötet godkände föreslagen disposition av 2016 års vinst 

§10 Fråga om ansvarsfrihet för nämnden 

Årsmötet beslöt att ge nämnden ansvarsfrihet för verksamheten 2016. 

§11 Val av nämndens ordförande  

Barbro Waldenström, valkommittén, föreslog årsmötet att välja Lotty 
Nordling till ordförande. 

Årsmötet beslöt att välja Lotty Nordling till ordförande 
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§12 Val av ledamöter i nämnden 

Sex ledamöter avgår ur nämnden: Carola Almqvist, Astrid Assefa, Jelena 
Jangfeldt-Jakubovitj, Anja Liedtke, Lena Nordlund och Marianne 
Treschow. 

Två ledamöter ställer upp på omval: Ingrid Tobiasson och Anna Strååt. 

Valkommitténs förslag: 

Omval: Ingrid Tobiasson och Anna Strååt. Anna Strååt till en fjärde 
period på grund av sitt särskilda uppdrag som webbmaster. 

Nyval: Margareta Bengtson, Iwa Boman, Hillevi Ganetz, Katrin 
Gramenius, Tess Paulsen och Ingrid Svensson. 

Årsmötet valde de föreslagna till ledamöter i nämnden. 

Nämnden kommer därmed att bestå av följande ledamöter:  Lotty 
Nordling, ordförande, Ingar Beckman Hirschfeldt, Margareta Bengtson, 
Maria Benktzon, Iwa Boman, Elizabeth Bonde Hatz, Elise Einarsdotter, 
Hillevi Ganetz, Katrin Gramenius, Marie Hafström, Inga Lundblad, Tess 
Paulsen, Mari Pårup, Antoinette Ramsay Herthelius, Joanna Rose, Anna 
Strååt, Ingrid Svensson, Ingrid Tobiasson, Suzanne Unge Sörling och 
Elisabeth Westberg.  

§13 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

Årsmötet valde på förslag av valkommittén Margareta Herthelius och 
Kajsa Lindståhl till revisorer för räkenskapsåret 2017 och Ebba Florin-
Robertsson och Desirée Edmar till revisorssuppleanter för samma tid. 

§14 Val av tre ledamöter av valkommittén 

Årsmötet valde på förslag av mötesordföranden EwaMaria Roos, Lena 
Nordlund och Carola Almqvist (sammankallande) som ledamöter av 
valkommittén. 
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§ 15 Fastställande av budget och fastställande av årsavgift 

Skattmästaren Lotty Nordling föredrog nämndens förslag till årsavgift 
och budget för Sällskapet Nya Idun 2018.  

På en fråga om planerna på att digitalisera utskicket och spara  
tryckkostnaderna för programbladet svarade skattmästaren att 10% av 
medlemmarna fortfarande inte har epost. 

Årsmötet fastställde förslaget till budget för 2018 och beslutade 
därmed också att årsavgiften för 2018 ska vara 300 kr. 

§16 Förslag till stadgeändringar  

På nämndens uppdrag föredrog Lotty Nordling nämndens förslag till 
stadgeändringar (bilaga 2). Nämnden föreslår att 2 - 8, 10 och 12 §§ ska 
få ny lydelse och en ny paragraf 6a § införs. Nämnden föreslår vidare 
att ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2018 och vissa 
övergångsbestämmelser. 

Förslaget gicks igenom paragraf för paragraf, liksom förslaget till 
ikraftträdande och övergångsbestämmelser.  

Efter en del klargöranden av föredragande Lotty Nordling antog 
årsmötet enhälligt de föreslagna nya stadgarna i en första läsning. 

Årsmötet godkände att det till protokollet antecknas att Britt 
Dahlström, som inte kunde delta i årsmötet p.g.a. sjukdom vill 
framföra att om hon närvarat skulle ha reserverat sig mot att en idunes 
som utträtt kan återinträda (6a §) och att nämnden kan besluta att 
gäster inbjuds till samkväm (2§). 

En andra läsning av stadgeförslaget blir vid samkvämet den 22 maj. 

§17 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§18 Avslutning och avtackning 
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Mötesordförande avslutade mötet och lämnade ordet till vice 
ordförande Anna Strååt som avtackade avgående nämndledamöter med 
blommor och uppskattande ord. 

Lena Holger   Ingar Beckman Hirschfeldt 
Mötesordförande   Mötessekreterare 

Justeras: 

Charlotta Wöhler   Agneta Paulsson
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