
Protokoll fört vid årsmöte för svenska avdelningen av NÖK, 2012 

Gråsten, 2012-07-31 

1. Ordförande Charlotte Hallen-Sandgren hälsar välkommen och förklarar mötet 

öppnat. 

 

2. Dagordningen godkänns.  

 

3. Charlotte väljs till ordförande för mötet. Till sekreterare väljs Annica Hansson. 

 

4. Till justeringsman väljs Göte Frid och Hans Ekström 

 

5. Pressmedelande efter kongressen 2010. Rekryteringsarbete för nya medlemmar, 

framförallt lantbrukare med målet att nå jämn fördelning av medlemmar över 

landet. 

 

6. Revisorns berättelse. 

Resultat 20100101-20111231: intäkter 12693,94, utgifter 3537,00. Resultat 

9156,94 kr. 

Tillgångar 20111231: Plusgiro 78179,37, Rekane bank 14133,38. Summa 92312,75 

kr.  

Eget kapital 20091231 83221,43 kr. 20111231 92312,75 kr. Resultat 9091,32. 

Nämnas kan att 6500 kr har betalats ut som resstöd till barnfamiljer inför NÖK-

kongressen i Gråsten (faller ut under nästa revision).  

 

7. Revisionen redogjordes av Jan-Åke Eriksson. Behållning på Rekane bank 

undantagen vid tiden för mötet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den period 

som revisionen omfattar. 

 

8. Föreningen har f.n. 54 medlemmar. 5 medlemmar förs över till senioraktiva. 

Följande nya medlemmar inväljs i föreningen med villkoret att de kommer på nästa 

möte: Mårten Hetta, Henrik Wahlberg, Thomas Jerneng, Christer Ljungkvist, Elin 

Johansson, Mats Ekström och Torbjörn Holgersson. Förslagslista på nya 

medlemmar tas fram och rekryteringsarbetet med dessa kommer att fördelas av 

Charlotte och Annica. 4 medlemmar som uteblivit från 4 kongresser meddelas om 

uteslutning såtillvida de inte är av annan uppfattning. 5 medlemmar påminns att de 

kommer att uteslutas ifall de inte deltar i kongressen 2014. 

 

9. Till ordförande för två år omvaldes Charlotte Hallen Sandgren. Till sekreterare och 

kassör omvaldes Annica Hansson. 

 

10. Charlotte Hallen Sandgren utsågs at representera Sverige i NÖKs huvudstyrelse.  

 



11. Mötet beslutade att ordförande och kassör var för sig får teckna den svenska NÖK-

avdelningens firma. 

 

12. Jan-Åke Eriksson omvaldes som revisor. 

 

13. Nästa kongress är i Steinkjaer, Norge, 27-31 juli 2014. Viktig funktion för NÖK är 

det sociala utbytet. Därför bör grupparbeten lyftas och ges utrymme. Förslagsvis 

bör ’’mingel’’ läggas i inledningen av kongressen. Denna kongress barnprogram 

vill vi särskilt lyfta som ett mycket uppskattat och gott exempel. 

 

14. Övrigt: 

- En ändring av inbetalningsrutin för medlemsavgiften föreslås med 400 kr per 

kongressår för aktiva och 200 kr för seniorer. Ersätter årsavgift. Beviljas. 

- Svenska NÖK-avdelningens styrelse vill initiera en revision av NÖKs vision och 

strategi i NÖKs Nordiska styrelse och avrapportera sitt arbete vid nästa NÖK-

kongress. Hans Ekström ska tillgängliggöra NÖK-boken som skrevs i samband 

med 50-årsjubileet på NÖKs hemsida. Denna får utgöra ett underlag till arbetet. 

- Beslutades att Göte Frid och Hans Ekström ska ta fram ny ordförande då Charlotte 

avser avgå som ordförande vid nästa kongress. 

 

15. Mötet avslutades. 

 

Gråsten 2012-07-31 

 

Ordförande  Sekreterare 

Justeras 

 

Göte Frid   Hans Ekström 


