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Nykterhetshistoriska Sällskapet 
Protokoll årsmötet 2017 
 
Tid: Torsdagen den 20 april 2017.  
Plats: IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm. 
 
 
Pia Magnusson, styrelseledamot i NHS, hälsade representanter för grundarorgani-
sationer, enskilda medlemmar och övriga, välkomna till årsmötet 2017. 
 
 
§1 Mötets öppnande 
Pia Magnusson öppnade årsmötet 2017. 
 
§2 Fastställande av föredragningslista 
Framlagd föredragningslista godkändes efter justering av §6, där en punkt B 
”fastställande av röstlängd” infördes. 
 
§3 Val av mötesordförande 
Göte Appelberg valdes till mötesordförande. 
 
§4 Val av protokollsekreterare  
Båb Bergvall valdes till protokollsekreterare. 
 
§5 Val av protokollsjusterare/rösträknare  
Ingrid Sjölin och Eva Åhlström valdes att justera årsmötesprotokollet och att vara 
rösträknare. 
 
§6a Fråga om kallelse till årsmötet skett på behörigt sätt 
Mötet beslutade att kallelse till årsmötet skett i enlighet med stadgarna.  
 
§6b Fastställande av röstlängd 
Mötesordföranden konstaterade att 24 personer enligt den upprättade närvarolistan 
deltog vid årsmötet. (Deltagarlistan bifogas originalprotokollet)  
 
Antalet ombud fastställdes till 23, varav 6 styrelseledamöter. 
 
§7 Styrelsens årsredovisning 2016 
Årsredovisningens verksamhetsberättelse för 2016 behandlades avsnittsvis. Styrel-
sens slutord föredrogs av mötesordföranden.  
 
Årsredovisningens balans- och resultaträkningar för 2016 behandlades var för sig.  
 
Årsmötet beslutade 
att godkänna framlagt förslag till verksamhetsberättelse för 2016;  
att lägga förslaget till balans- och resultaträkningar för 2016 till handlingarna.  
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§8 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2016 
Mötesordföranden föredrog revisionsberättelsen för 2016. 
 
Årsmötet beslutade 
att lägga revisionsberättelsen för 2016 till handlingarna;  
att fastställa 2016 års resultat i resultaträkningen till 11 984,98 kr; 
att fastställa 2016 års balansräkning till 53 749,73 kr;  
att i enlighet med revisorns förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016. 
 
 
§9 Medlemsavgifter 2017 och 2018  
Årsmötet behandlade styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2017 och 2018, som 
innebar oförändrade avgifter.  
 
Årsmötet beslutade 
att årsavgiften 2017 och 2018 för fysiska personer fastställs till 150 kronor; 
att årsavgiften 2017 och 2018 för riksorganisationer fastställs till 500 kronor; 
att årsavgiften 2017 och 2018 för övriga juridiska personer fastställs till 150 kr; 
att nya medlemmar, fysiska och juridiska, som betalar årsavgiften efter  
     den 1 oktober 2017 anses ha betalat årsavgiften även för 2018.  
 
§10 Verksamhetsinriktning och budget för 2017 och framåt 
Mötesordföranden föredrog styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och budget 
för 2017 och framåt.  
Inga kommentarer eller tilläggsförslag framfördes. 
 
Årsmötet beslutade  
att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2017 och framåt; 
att fastställa styrelsens förslag för till budget för 2017 och framåt. 
 
§11 Fråga om ersättningar  
Årsmötet behandlade frågan om ersättningar till förtroendevalda. Några sådana har 
inte utgått under verksamhetsåret 2016.  
Styrelsen föreslår att detta ska gälla också för 2017. Faktiska omkostnader i sam-
band med NHS aktiviteter ersätts givetvis.  
 
Årsmötet beslutade 
att inga arvoden eller andra ersättningar, utöver faktiska kostnader, skall utgå 2017.  
 
§12 Val av ordförande  
Valberedaren Kjell-Ove Oscarsson föreslog Karin Hagman som ordförande på ett år i 
NHS.  
 
Ytterligare förslag framfördes inte.  
 
Årsmötet beslutade 
att välja Karin Hagman till ordförande i NHS på ett år.  
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§13 Val av övriga styrelseledamöter 
Kjell-Ove Oscarsson föreslog att följande personer skulle väljas till styrelseledamöter.  
• På två år: Båb Bergvall (omval), Britt Marie Börjesgård (omval), Bo Högstedt 
(omval) och Anna Maria Mårtensson (nyval).  
• På ett år: Magnus Andersson (omval), Bertil Lindberg (omval) och Ingrid Nilsson 
(omval). 
 
Ytterligare förslag framfördes inte.  
 
Årsmötet beslutade 
att till styrelseledamot på två är välja Båb Bergvall, Britt Marie Börjesgård, Bo 
Högstedt och Anna Maria Mårtensson; 
att till styrelseledamot på ett år välja Magnus Andersson, Bertil Lindberg  
och Ingrid Nilsson. 
 
§14 Val av revisor och en revisorssuppleant 
Kjell-Ove Oscarsson föreslog att till revisor på ett år välja Tore Andersson (omval) 
och till revisorssuppleant på ett år välja Rolf Andersson (omval). 
 
Årsmötet beslutade 
att välja Tore Andersson till revisor på ett år; 
att välja Rolf Andersson till revisorssuppleant på ett år.  
 
§15 Val av valberedning 
Årsmötet behandlade frågan om ny valberedning. Kjell-Ove Oscarsson föreslogs, 
liksom avgående styrelseledamoten Pia Magnusson. 
 
Årsmötet beslutade 
att till valberedning på ett år välja Kjell-Ove Oscarsson (omval) och Pia Magnusson 
(nyval) med Oscarsson som sammankallande. 
 
§16 Avslutning 
Mötesordförande Göte Appelberg tackade för förtroendet och överlämnade till nyval-
da ordföranden Karin Hagman att avsluta årsmötet.  
 
Karin Hagman avtackade avgående ledamoten Pia Magnusson och avslutade års-
mötet 2017  
 
Vid protokollet 
 
 
 
Båb Bergvall  Göte Appelberg 
sekreterare    mötesordförande 
 
 
 
Ingrid Sjölin   Eva Åhlström 
Justerare   justerare 


