
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE I CLUB NORDICO CULTURAL 
19 FEBRUARI 2011 

 
 
 1  Ordföranden öppnade mötet, varvid det konstaterades att endast 48 medlemmar var 

representerade (36 närvarande samt 12 personer representerade genom ombud). Nytt möte  
 utlystes omgående. Ordföranden öppnade även detta möte. 
 
  2  Rolf Månsson valdes till ordförande för årsmötet och Berit Parkeborn till sekreterare. 
 
  3  Parentation hölls över avlidna medlemmar: Annemarie Bergh, Kenneth Nilsson, Knut Skandfer 
 och Margit Stenberg. 
 
  4  Röstlängd fastställdes. Mötet var beslutsmässigt. 
 
  5  Fastslogs att årsmötet varit vederbörligen sammankallat.  
 
  6  Dagordning fastställdes 
 
  7  Föregående årsmötes protokoll, från 2010.02.20 godkändes och lades till handlingarna. 
 
  8  Till justeringsmän för protokollet valdes, jämte ordföranden, Bo Johansson och Sven Sörnäs. 
 
  9  Ordföranden föredrog styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för år 

2010. 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 2011. 
 
14  Val till styrelse:  
 a) Till styrelseordföranden omvaldes Rolf Månsson för ett år 

b) Som övriga styrelseledamöter kvarstår Gun Boström och Berit Parkeborn på 1 år, nyvaldes 
Birgitta Ekblad och Ragnar Johansson som ordinarie styrelseledamöter på 2 år. 

c)  Som suppleanter valdes Agneta Aspensjö och Eva Svanström på 1 år. 
d)  Till revisor och revisorssuppleant på 1 år, nyvaldes Janne Nordberg och Leif Nyström 
 omvaldes. 
e)  Till ledamot i förbundsstyrelsen valdes Rolf Månsson och som suppleant Gun Boström 
f)  Som ombud till kommande förbundsstämma valdes Birgitta Ekblad och Berit Parkeborn  
g) Till valberedningen valdes Irene Andersson, Fia Ensgård och Mikael Paasikivi 



 
 
15  Inga övriga förslag från styrelsen framlades. 
 
16  En motion om rökförbud i baren i Casitan har inkommit till styrelsen. Styrelsen har bifallit 

motionen att tas upp till omröstning på årsmötet. Motionen blev en mycket kontroversiell fråga 
där några av förespråkarna för rökning ifrågasatte såväl styrelsens motiv som rätt att bifalla 
motionen. En het diskussion uppstod under vilken även hot om Casitans framtid framfördes, om 
motionen skulle bifallas.  

 Önskemål om sluten omröstning från några av mötesdeltagarna röstades ner av årsmötet, varför 
beslutet om tillåten rökning alternativ rökförbud avgjordes genom öppen omröstning med 
handuppräckning. Inför omröstningen utsågs Bo Johansson och Sven Sörnäs till rösträknare. 

 
 Röstresultat:   24 röster för tillåten rökning (d v s avslog motionen)  
   23 röster mot tillåten rökning (d v s tillstyrkte motionen).   
 Röstsammanställning:  16 ja röster från närvarande + 8 via ombud 
   19 nej röster från närvarande + 4 via ombud 
     1 nedlagd röst 
17 Inga övriga frågor 
 
18 Ordföranden tackade ansvariga för CNC:s olika aktiviteter - Göran Sundius (biblioteket och dart), 

Birgitta Broberg och Bo Johansson (boulen och kortspel), Åke Lundin och Per Furu (bridgen) 
samt Sven Sörnäs (ansvarig för hemsidan) för gott arbete och stort engagemang.  

 Valberedningen tackade avgående styrelsemedlemmar; Ingvar Andersson, Fia Ensgård 
 Anne-Louise Simonsson och Göran Sundius för gott arbete, med ett extra tack till Göran som 

suttit i CNC:s styrelse i 10 år. 
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat och deltagarna bjöds en enklare förtäring. 
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