
 

Protokoll från Nf Eos Höstmöte 2022 söndagen den 20 
november kl. 14,00 på Pilotgatan 20, Skarpnäck. 

1. Mötet öppnas  

Lars förklarar mötet öppnat kl. 14,05 

2. Fråga om mötets behöriga utlysande  

Mötet är behörigt utlyst.  

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare  

Till mötetsordförande väljs Lisel Humla Sjöstedt.  

Till mötessekreterare väljs Anette Isaksson  

4. Val av 2 protokolljusterare  

Gertie Clefberg och Lena Berglund väljs till protokolljusterare.  

5. Fastställande av dag- och eventuell arbetsordning för mötet  

Dagordnings fastställs enligt förslagen.  

6. Upprättande av röstlängd  

Röstlängd upprättad, 12 personer närvarande enligt bilaga närvarolista.  

7. Fastställande av tidpunkt för årsmötet 2023  

Datum för årsmötet fastställs till den 5 mars kl. 14,00  

8. Verksamhetsplan för 2023  

Föreslagen verksamhetsplan för 2023 godkänns av mötet.  

9. Budgetförslag för 2023  

Föreslagen budget för 2023 godkänns av mötet.  



10. Medlemsavgifter för 2023  

Årsavgifter för 2023 beslutas till oförändrat enligt nedan:  

Medlem ensamstående   375 kr 

Medlem, par   550 kr 

Supportermedlem, ensamstående 170 kr 

Supportermedlem, par   320 kr 

Ungdomsmedlem, (15-25)   100 kr.   

11. Styrelsens förslag angående funktionärer  

Mötet beslutar att godkänna förslaget angående funktionärer för verksamhetsåret 
2023. 

Medlem i föreningen som på årsmötet invalts till styrelsen eller annan funktion skall anses 
vara funktionär.  

Medlem i föreningen som i väsentlig grad medverkar i föreningens arbete genom att ansvara 
för viss aktivitet eller skötsel av föreningens ansvarsområde kan av styrelsen utses till 
funktionär.  

Funktionär som inte längre avser att fullfölja sitt uppdrag eller som styrelsen bedömer 
olämplig eller ej fullgör sin uppgift kan av styrelsen befrias från sitt funktionärsuppdrag.  

Funktionär kan tillfälligt eller för en längre tid utse viss person att hjälpa till med vissa 
arbetsuppgifter i sitt arbetsområde. Den personen ska då benämnas medhjälpare. 

Funktionär skall företräda föreningen.  

Funktionär förväntas att vid behov och efter förmåga ingripa vid ordningsstörning eller på 
annat sätt hjälpa till vid akuta situationer och i övrigt vara ansvarig funktionär behjälplig.  

Funktionär äger att kostnadsfritt delta i föreningens aktiviteter. Undantag för 
festarrangemang eller liknande med särskild deltagaravgift.  

Medhjälpare deltar avgiftsfritt i den aktivitet som medhjälparen hjälper till i.  

12. Styrelsens förslag angående medlemsavgift  

Mötet beslutar att godkänna styrelsens förslag kring medlemsavgift. 

Medlemsavgift för nytagna medlemmar under kvartal 4. 

Medlem betalar medlemsavgift för helt kalenderår (paragraf 6). Någon reduktion för 
medlemmar som antas sent under pågående kalenderår skall inte göras. Istället ska medlem 



som antas under 4:e kvartalet (1 oktober – 31 december) kunna betala in hel medlemsavgift 
för nästkommande år och befrias då från medlemsavgift för resterande del av innevarande 
år. Medlemmen äger fullt medlemskap i föreningen, men erhåller inte INF årsmärke för det 
innevarande året, utan får detta vid ordinarie utskick av årsmärke kommande år. Medlem 
som önskar få årsmärket för det innevarande året betalar full medlemsavgift även för det 
innevarande året.  

För att medlem skall antas som medlem skall full årsavgift vara betald i förskott.  

Om medlemsansökan avslås betalas den inbetalda avgiften åter.  

13. Övriga frågor (ej beslutskaraktär)  

Vi sätter upp ett anslag om att alkohol ej får nyttjas i bastun, och att all aktivitet sker 
på egen risk.  

14. Mötet avslutas  

Mötesordförande förklarar mötet avslutas och tackar alla kl. 15,15 

 

 

Ordförande   Justerare 
 
___________________  ____________________ 
Lisel Humla Sjödstedt  Lena Berglund 
 
 
 
 
Sekreterare   Justerare 
 
___________________  ____________________ 
Anette Isaksson  Gertie Clefberg 
 
 


