
Protokoll fört vid årsmöte för svenska avdelningen av NÖK, 2010 

Höfn, Island 2010-07-27 

1. Ordförande Charlotte Hallen-Sandgren hälsade välkommen till årsmötet. 

 

2. Charlotte valdes till ordförande för mötet. Till sekreterare valdes Göte Frid. 

 

3. Till justeringsman valdes Hans Stålhammar. 

 

4. Charlotte redogjorde för verksamheten i föreningen. Det mest påtagliga har varit 

mötet i Bäckaskog 2008. Protokollet från det årsmöte som hölls då gicks igenom. 

Eget kapital i föreningen uppgår till 83.221 kr. Mötet beslutade att lägga den 

ekonomiska redovisningen och verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

 

5. Revisionsberättelsen godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den period 

som revisionen omfattar. 

 

6. Föreningen har f.n. 57 medlemmar. 10 nya finns på förslag. Följande nya 

medlemmar invaldes i föreningen med det villkoret att de kommer på nästa möte: 

Marie Mörk, Anne Nyman, Anki Roth, Kristina Nordeus, Per-Johan Svensson, 

Sanna Soleskog, Magnus Lindberg, Annica Hansson, Patrik Nordgren och Anna-

Lena Hegrestad. Följande personer föreslås som nya medlemmar och kan väljas in 

vid nästa årsmöte: Carina Lagerstedt, Magnus Carlman, Anna-Carin Åby-Eriksson 

och Henrik Wahlberg. 

 

 Hans Knutsson och Lars Olof Bårström förs över som seniora medlemmar. 

 

Mötet kunde konstatera att det finns en geografisk snedfördelning i medlemskåren 

och att man därför måste arbeta för att rekrytera medlemmar från hela landet. 

Barnfamiljers möjligheter att delta ska underlättas. Aktiva medlemmar kan få ett 

resebidrag på upp till 2000 kr per barn efter ansökan till föreningen. Ordförande 

och sekreterare gemensamt fattar beslut. 

 

7. Till ordförande för två år omvaldes Charlotte Hallen Sandgren. Till sekreterare 

nyvaldes Annica Hansson och till kassör omvaldes Nils-Erik Larsson. 

 

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

 

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

avdelningens firma. 

 

10. Jan-Åke Eriksson omvaldes som revisor. 

 



11. En höjning av årsavgiften föreslogs för att möjliggöra satsningen på barnfamiljer. 

Den nya årsavgiften beslutades till 200 kr per år från och med 2011. 

 

12. Nästa NÖK-kongress anordnas den 29 juli – 1 augusti 2012 på Gråsten 

Landbrugsskole på södra Jylland i Danmark. Mötet ansåg att det var viktigt med ett 

bra, professionellt program. Språkpolicyn bör följas. I första hand ska man prata sitt 

eget språk eller ”nordiska”och ha en bild-presentation på engelska. Språkpolicyn 

måste vara anpassad till de medlemmar som föreningen har och kommer att ha 

framöver.  

 

13. Charlotte uppmanade alla att se igenom de foton som man tagit under 

Islandsbesöket och skicka några bra kort till henne. 

 

14. Mötet avslutades. 

Höfn 2010-07-27  Justeras 

 

Göte Frid   Hans Stålhammar 

 

 

 

 

 

 

 

 


