
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE I CLUB NORDICO CULTURAL 
20 FEBRUARI 2010 

 
 
 1  Ordföranden öppnade mötet, varvid det konstaterades att endast 40 medlemmar var 

representerade (37 närvarande samt 3 personer representerade genom ombud). Nytt möte  
 utlystes omgående. Ordföranden öppnade även detta möte. 
 
  2  Gun Boström valdes till ordförande för årsmötet och Berit Parkeborn till sekreterare. 
 
  3  Parentation hölls över avlidna medlemmar: Karl-Emil Christensson,Vanja Dahlgren, 
 Kristian Haugen, Karin Jensen, Olof Lager och Ingeborg Skulski. 
 
  4  Röstlängd fastställdes. Mötet var beslutsmässigt. 
 
  5  Fastslogs att årsmötet varit vederbörligen sammankallat.  
 
  6  Dagordning fastställdes 
 
  7  Föregående årsmötes protokoll, från 2009.02.21 godkändes och lades till handlingarna. 
 
  8  Till justeringsmän för protokollet valdes, jämte ordföranden, Elsa Björkström och 

Bo Johansson. 
 
  9  Ordföranden föredrog styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för år 

2009. Dessa godkändes. 
 
10   Ordföranden föredrog budget för det nya verksamhetsåret. Budgeten fastställdes. 
 
11  Revisor Ragnar Johansson rapporterade att, efter genomförd granskning, inga anmärkningar hade 

framkommit och att föreningens ekonomi skötts på ett föredömlig och ansvarsfullt sätt. 
Revisionsberättelsen godkändes. 

 
12  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
13  Beslutades att nuvarande årsavgift: 24 euro/person och 42 euro/par behålls under 2010. 
 
14  Val till styrelse:  
 a) Till styrelseordföranden valdes Rolf Månsson för ett år 

b) Till övriga styrelseledamöter omvaldes Gun Boström och Berit Parkeborn på två år, Anne-
Louise Simonsson och Göran Sundius kvarstår ytterligare ett år.  

c)  Valberedningens förslag på omval av Birgitta Ekblad och nyval av Fia Ensgård och Ingalill 
Munthers förslag på omval av tidigare styrelseledamot Ingvar Andersson förelåg.  

 Årsmötet beslutade att antaga bådas förlag.  
 Alltså omvaldes Birgitta Ekblad och Ingvar Andersson och nyvaldes Fia Ensgård. 
 



d)  Till revisor och revisorssuppleant omvaldes Ragnar Johansson och Leif Nyström 
e)  Till ledamot i förbundsstyrelsen valdes Rolf Månsson och som suppleant Gun Boström 
f)  Som ombud till kommande förbundsstämma valdes Irene Andersson och Berit Parkeborn  
g) Till valberedningen valdes Irene Andersson, Janne Nordberg och Karin Sörnäs 

 
 
15  Inga övriga förslag från styrelsen framlades. 
 
16 Inga motioner hade lämnats in. 
 
17 Ordföranden tackade ansvariga för CNC:s olika aktiviteter  - Ene Falk och Göran Sundius 

(biblioteket), Annemarie Bergh och Bo Johansson  (boulen) samt Åke Lundin (bridgen) – för ett, 
som alltid, bra arbete och stort engagemang.  
Den avgående ordföranden tackade också för förtroende hon fått av medlemmarna under 4 år som 
ordförande, hon tackade också styrelsen för mycket gott samarbete samt hälsade Rolf hjärtligt 
välkommen som ny ordförande och Fia som ny suppleant i styrelsen. Avgående styrelsemedlem 
Maj-Britt Ericsson tackas också för gott engagemang under året. 

18  Ordföranden förklarade årsmötet avslutat och deltagarna bjöds en enklare förtäring. 
 
 
 
Berit Parkeborn    Gun Boström 
sekreterare     ordförande 
 
 
Justeringsmän: 
 
 
Elsa Björkström    Bo Johansson 
 
 
 
Bilagor: 
Kallelse till årsmötet jämte formulär till fullmakt 
Verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkningar 
Revisionsberättelse 
Valberedningens förslag 

 
 
 
 
 
 


