FÖRENINGEN NORDEN
Skånedistriktet
Protokoll fört vid distriktsstämman på Pumphuset i Landskrona den 18
mars 2017
Närvarande:
Bilagor:

Ombud från samtliga lokalföreningar utom Klippan. Bilaga 1.
Deltagarförteckning, bilaga 1
Revisionsberättelse, bilaga 2
Valberedningens förslag, bilaga 3

1.

Stämmans öppnande
Distriktets ordförande Fredrik Jakobsen hälsar alla välkomna och förklarar stämman
öppnad.

2.

Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande
Stämman finner att distriktets årsmöte utlysts enligt stadgarna.

3.

Fastställande av röstlängd
Stämman fastställer röstlängden utifrån utdelad deltagarförteckning, bil. 1

4.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns och fastställs.

5.

Val av ordförande och sekreterare för stämman
Cristina Husmark Pehrsson, Landskrona, väljs till ordförande och Kerstin Persson,
Landskrona, till sekreterare för stämman.

6.

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Lennart Prytz, Lund och Karin Eggers, Landskrona, väljs till justerare av protokoll och
rösträknare.

7.

Behandling av verksamhetsberättelse och bokslut 2016
Verksamhetsberättelsen föredras av Johan Lindblad. Diskussion kring de två motioner
Skånedistriktet lämnade till fullmäktigemötet 2016 - rörande lokalavdelningar, som inte
lyckas bemanna en styrelse och bildandet av tematiska föreningar. Diskussionen fortsätter
på central nivå.
Bokslutet föredras med förtydliganden av Fredrik Jakobsen.
Verksamhetsberättelse och bokslut godkänns av stämman.

8.

Behandling av revisionsberättelse för 2016
Revisionsberättelsen utförd av revisorerna föredras av Lennart Prytz. Påpekas att det kan
finnas problem med att ordförande även fått ta ansvar för det ekonomiska arbetet. En
gedigen genomgång har utförts och allt befunnits utan anmärkning. Revisorerna

rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen.
9.

Fråga om fastställande av balansräkning
Fredrik Jakobsen föredrar och förtydligar balansräkningen. Balansräkning för 2016
fastställs av stämman.

10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorernas rekommendation beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

11.

Behandling av motioner
Inga motioner har inkommit till stämman.

12.

Ärende som styrelsen förelägger stämman
Inga ärenden föreläggs av styrelsen.

13.

Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2017
Johan Lindblad föredrar verksamhetsplanen för 2017.
Vid efterföljande diskussion rörande distriktsgemensamma aktiviteter
- presenterar Mikael Rudesjö, Helsingborg, idén om mingel i samband med besök på
Fredriksdalsteatern,
- berättar Cristina Husmark Pehrsson om samverkan mellan kommuner och
centralstyrelse,
- beskriver Fredrik Jakobsen problemen med att nå ut till alla medlemmar i distriktet. Bl.a.
är det viktigt med aktuella mejladresser,
- önskemål om att debattartiklar även presenteras i tidningar i nordöstra Skåne framförs.
Verksamhetsplanen för 2017 fastställs av stämman.
Fredrik Jakobsen föredrar och förtydligar budget för 2017.
Stämman fastställer budget för 2017.

14.

Fastställande av avgift från avdelning till distrikt 2016
Fredrik Jakobsen redogör för hur beräkningen av avgift går till. Han beskriver också ett
fel, som insmugit sig i bilaga 2 i utskickade handlingar och ber att få återkomma med en
korrigerad bilaga.
I enlighet med styrelsens förslag fastställer stämman avgiften från lokalavdelningarna till
distriktet till oförändrat 10 kr per huvudmedlem.

15.

Fastställande av antalet ledamöter i distriktsstyrelsen
Föreslås och fastställs att antalet ledamöter i distriktsstyrelsen ska vara 7.
Karin Eggers föredrar valberedningens förslag. Valberedningen saknar trots idogt arbete
förslag på en ledamot för att kunna ersätta de som avsäger sig uppdraget.
Styrelsen får i uppdrag att utse ännu en ledamot.

16.

Val av ordförande (1 år)
I enlighet med valberedningens förslag (bil 3) omväljs Fredrik Jakobsen, Malmö till
ordförande (1 år).

17.

Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen
I enlighet med valberedningens förslag (bil 3) väljs
Lars Pettersson, Lund och Lilly Mattson, Malmö på 2 år
Kerstin Persson, Landskrona, Gun-Inger Arvidsson, Hässleholm, Mikael Rudesjö,
Helsingborg valdes 2016 för 2 år och ingår därför i styrelsen även 2017.

18.

Val av två revisorer och ersättare för dem på 1 år
I enlighet med valberedningens förslag (bil 3) väljs för 1 år
Jan Seebass, Hässleholm och Jan Bertil Persson, Helsingborg till revisorer samt som
ersättare för dem Björn Persson, Landskrona.

19.

Val av ombud till fullmäktige och ersättare för dem
Till Skånedistriktets tre fullmäktigeombud för åren 2016-2017 valdes vid stämman 2016
Fredrik Jakobsen, Malmö, Yvonne Elisson-Mortier, Eslöv och Mikael Rudesjö,
Helsingborg. Till ersättare för dessa väljs i nämnd ordning Daniel Olsson, Malmö och
Kerstin Persson, Landskrona.
Platsen som tredje ersättare är tills vidare vakant.

20.

Tillsättande av en valberedning om minst tre personer, varav en utses till
sammankallande.
Stämman utser Karin Eggers, Landskrona, Anita Johansson, Helsingborg, Per Johansson,
Helsingborg, Sten-Olov Nilsson, Klippan till valberedning med Sten-Olov Nilsson som
sammankallande.

21.

Övriga ärenden som stämman beslutar ta upp till behandling
Inga övriga ärenden förekommer. Fredrik Jakobsen avtackar de medlemmar i styrelsen
som avgår samt tackar Cristina Husmark Pehrsson för väl genomfört ordförandeskap
under stämman. Cristina Husmark Pehrsson berättar om sin roll i Nordenarbetet och
redogör kort för arbetet på central nivå.

22.

Stämman avslutas
Distriktets ordförande Fredrik Jakobsen avslutar stämman.
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