
                                                                                          

Protokoll från Naturistföreningen Bergslagen solsports årsmöte 

2018-03-17 

Åkerby Herrgård 
  

 

 
§ 1. Årsmötets öppnande och fastställande av röstlängd  

Ordförande Sven Erik kilsten öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Röstlängden fastställdes till 51 röstberättiga. 

§ 2. Parentation  

En tyst minut hölls. 

§ 3 Mötets behöriga kallande  

Mötet beslutade att kallelsen hade skett enligt stadgarna. 

§ 4 Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes med ny punkt 15 (överklagande av 

avvisningsbeslut) resten av punkterna flyttades ner. 

§ 5.Val av ordförande och sekreterare för årsmötet  

Till mötesordförande valdes Eirik Isene. 

Till mötessekreterare valdes Helene Ekenhjälm  

§ 6 Val av justerare och rösträknare för årsmötet  

Till justerare och rösträknare valdes Kristin Strömberg och Mats Gillström 

      Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017  

Verksamhetsberättelsen lästes upp och mötet beslutade att godkänna den och 

lägga den till handlingarna. 

§ 7 Ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 2017  

Avgående kassören May-Eli Wretling var inte närvarande och redogjorde för 

ekonomin. 

Av handlingarna framgick att ekonomin är god varvid mötet beslutade att 

godkänna den och lägga den till handlingarna 

§ 8 Revisorernas berättelse  

Mötet beslutade att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till 

handlingarna (bilaga 1)  

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017  

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

§ 10 Arvoden och ersättningar till styrelsens ledamöter 2018  

Styrelsens förslag att höja totalsumman av arvoden med 50 procent till 33000 Sek 

per år att fördela av styrelsen, samt att höja mötesarvodena till 300 Sek per ledamot 

och styrelsemöte. 



Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.                                                                                                                                                                         

§ 11 Behandling av motioner och skrivelser till årsmötet.  

        Det fanns tre motioner: en att inköpa en handikappramp för att underlätta när                 

handikappade ska bada och en om provkontrakt och en om att förlänga   

nomineringstiden fram till årsmötet 

Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta reda på kostnaderna för en 

ramp. 

En motion att nya säsongare ska få ett provkontrakt på två år, för att se hur mycket 

dom hjälper till på campingen. Styrelsen ska efter två år bedöma om dom ska få ett 

ej tidsbegränsat kontrakt. 

Mötet beslutade att styrelsen ska undersöka om det är möjligt med 

provkontrakt. 

§ 12 Styrelsens förslag till stadgeändring. 

       Det fanns två förslag till stadgeändringar, dels förslaget att man ska kunna 

nominera ledamöter fram till och med årsmötet, dels att man ska kunna rösta på 

årsmötet med fullmakt, dock bara en fullmakt per närvarande medlem. 

Dom andra två motionerna godkändes, för slutgiltigt beslut på ett extra 

årsmöte i maj. 

§13  Styrelsens förslag och rapporter.  

       Ordförande informerade att vi för närvarande har sex delegater anmälda till   

Riksmötet, som i år kommer att anordnas av Umenaturisterna på Lyckebo i juli. 

§ 14 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2018  

Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen (ny vedbod, ny 

bastubrygga och handikappramp 

Mötet beslutade att godkänna budgeten för 2018. 

§ 15 Överklagan angående avvisningsbeslut. 

Årsmötet beslutade efter sluten omröstning att inte godkänna överklagan 

§ 16 Val av styrelse m fl (förslag om omedelbar justering)   

1 st Ordförande på 2 år  

Mötet beslutade att välja Sven Erik Kilsten till Ordförande på två år 

(omval). 

1 st Kassör (fyllnadsval ) 1 år                                                                     

Mötet beslutade att väja Siv Johansson till kassör 

på ett år.                                                                              

2 st Styrelseledamöter på 2 år  

Mötet beslutade att välja Glenn Sjögren och Bård 

Ola Bråten till ledamöter på två år. 

2 st Styrelseledamöter på 1 år (fyllnadsval)  

Styrelsen beslutade att välja Niclas Elwing Saxius 

och Gunilla Thorild Vall till styrelseledamöter på 

ett år. 



2 st. Revisorer och 1 st. revisorssuppleant på 1 år  

Mötet beslutade att välja Jan Norèn och Therese Ståhl till revisorer på 

ett år. 

Mötet beslutade att välja Roland Ekbäck till revisorsuppleant på ett år. 

3 st. Valberedningsledamöter på 1 år, varav en sammankallande 

Maria Wilhelmsson (sammankallande) 

Ann Helen Harsdal 

Kjell Sternrot  

    § 17 Övriga frågor  (Ej beslutande)  

    § 18 Mötets avslutande  

 

Vid protokollet: 

 

_________________________ 

       /Helen Ekenhjälm/ 

  

 Justering 

 

 _____________________  ________________________ 

    /Mats Gillström/                                                   /Kristine Strömberg/ 


