Sällskapet Nya Idun
Årsmöte 2022

Protokoll vid Sällskapet Nya Iduns årsmöte den 20 april 2022 kl. 17.30 på
Kristinehovs malmgård, Stockholm
Närvarande: Se bifogad närvarolista.
§ 1 Öppnande
Sällskapets ordförande Lotty Nordling öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Mötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet fann att mötet utlysts i stadgeenlig tid.
§ 3 Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen för årsmötet fastställdes.

§ 4 Val av ordförande för årsmötet
Lena Holger valdes till stämmoordförande för mötet.

§ 5 Val av sekreterare för mötet
Carola Bratt valdes till sekreterare för mötet.

§ 6 Val av två protokolljusterare
Lotta Sandström och Margareta Törngren valdes till protokollsjusterare.

§ 7 Framläggande av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt
revisionsberättelse
Verksamhetsberättelse för det gångna året samt resultat- och balansräkning framlades av Lotty
Nordling respektive sällskapets skattmästare Katrin Gramenius, som redogjorde för
bakomliggande orsaker till det ekonomiska utfallet. Sällskapets revisor Elisabeth Westberg
framlade revisionsberättelse för verksamhetsåret.
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§ 8 Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Resultat- och balansräkningen fastställdes.
§ 9 Dispositioner av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Förslag till disposition av vinst enligt balansräkning fastställdes.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för nämnden
Årsmötet beviljade nämnden ansvarsfrihet för gångna verksamhetsåret.

§ 11 Val av ledamöter i nämnden
Carola Almqvist redogjorde för valberedningens förslag till ledamöter av nämnden.
•

•
•

•

Elise Einarsdotter lämnar nämnden enligt statuterna efter 6 års tjänstgöring och
Fanny Sachs har begärt att få lämna nämndarbetet med hänsyn till ansträngande
arbetssituation.
Nyval: Maria Jansén och Anita Soldh-Forsström.
Omval: Magna Andreen Sachs, Carola Bratt, Elin Claeson-Hirschfeldt, Birgitta
Evengård, Ingegärd Franzén, Catherine von Heidenstam, Eva Nikell, Stina Odlinder
Haubo, Ewa Stackelberg och Maria Schottenius.
Övriga ledamöter: Ingela Bendt, Iwa Boman, Katrin Gramenius, Agneta Hagerman,
Margaretha Mellner, Christina Tobeck och Britt Östlund.

Årsmötet valde de föreslagna till ledamöter i nämnden.

§ 12 Val av nämndens ordförande
Valberedningen föreslog årsmötet att välja Lotty Nordling till ordförande.
Årsmötet beslöt att med acklamation välja Lotty Nordling till ordförande för Sällskapet Nya
Idun.

§ 13 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Till revisorer och revisorssuppleanter valdes sittande, nämligen Agneta Dreber, Elisabeth
Westberg samt Ebba Florin-Robertsson och Désirée Edmar.

§ 14 Val av tre ledamöter till valberedningen
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Till valberedning valde årsmötet sittande ledamöter, nämligen Carola Almqvist,
sammankallande, Marie Hafström och Suzanne Unge Sörling.

§ 15 Fastställande av budget
Framlagd reviderad budget för 2022 fastställdes av årsmötet samt framlagt förslag till budget
för 2023.

§ 16 Fastställande av årsavgift
Årsmötet fastställde efter viss diskussion att årsavgiften om 300 kronor skulle bibehållas. Det
konstaterades att förslaget till budget för 2023 då måste revideras, eftersom man där har räknat
med en sänkt årsavgift.
§ 17 Avslutning och avtackning
Mötesordföranden avslutade mötet och lämnade ordet till ordförande Lotty Nordling som
avtackade mötesordföranden samt avgående nämndledamöter.

________________________________

_________________________________

Lena Holger
Mötesordförande

Carola Bratt
Mötessekreterare

Justeras:

________________________________
Lotta Sandström

_________________________________
Margareta Törngren
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