
 
 
 

ÅRSSTÄMMA FÖR FÖRENINGEN NORDEN PÅ ÅLAND r.f. 

Onsdagen den 26 februari 2014 kl. 18.00-19.30 

Nordens institut på Åland 

 

ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL 

Årstämman inleds med att Jacob Mangwana Haagendal berättar om sig och sina planer för 
Nordens instituts verksamhet. 

 
§ 1 Årsstämman öppnas 

Årsstämman förklaras öppnad kl. 18.42. Föreningens vice ordförande Erik Brunström hälsar 
deltagarna välkomna. Vid årsstämman deltar 9 personer. 

 
§  2 Val av stämmoordförande, viceordförande, sekreterare samt två protokolljusterare 

Årsstämman väljer föreningens vice ordförande Erik Brunström till stämmoordförande, 
Ingrid Johansson till viceordförande, verksamhetsledare Sofie Norrlund till sekreterare samt 
och Berit Lindholm och Bror Myllykoski till protokolljusterare. 

 
§  3 Stämmans stadgeenlighet och beslutförhet 

Årsstämman konstateras vara stadgeenligt sammankallad och beslutförd. 
 
§  4 Verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskarnas berättelse för år 2013 

VL presenterar verksamhetsberättelsen. Mötets ordförande föredrar bokslut och  
revisionsberättelse 2013. Mötet godkänner den presenterade verksamhetsberättelsen. 

  
§  5 Fastställandet av bokslutet för år 2013 

Årsstämman fastställer bokslutet för 2013 på basis av presentationen under § 4 och 
revisorernas berättelse tas till kännedom. 

 
§  6 Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga 

Under ledning av årsstämmans viceordförande Ingrid Johansson beviljar årsstämman 
ansvarsfrihet till de redovisningsskyldiga för år 2013. 
Föreningens vice ordförande Erik Brunström tackar å styrelsens vägnar årsstämman för 
beviljad ansvarsfrihet. 

 
§  7 Val av ledamöter till styrelsen för år 2014-2016 

Årsstämman väljer Erik Brunström till ordförande 2014-2016, Ingrid Johansson och Johan 
Sjölund till styrelsemedlemmar för samma mandatperiod. 
 

§  8 Val av två verksamhetsgranskare samt två granskarsuppleanter 
Årsstämman väljer Magnus Lundberg, grm, och Jan-Erik Rask till verksamhetsgranskare och 
Ghita Nyström och Tuula Mattsson till suppleanter. 

 
§  9 Fastställande av medlemsavgift för år 2014 

Årsstämman beslutar att medlemsavgifterna behålls oförändrade under 2014. 
 

 



§ 10 Verksamhetsplan och budget för år 2014 
Årsstämman fastställde verksamhetsplan och budget för år 2014 i enlighet med föreliggande 
förslag. 

 
§ 11 Övriga ärenden 
 Inga övriga ärenden har anmälts. 
 
§ 12 Stämman avslutas 

Årsstämman förklarades avslutad kl. 19.21 och mötets ordförande tackade de närvarande för 
visat intresse.  

 
 
 _________________________   _________________________ 
 Erik Brunström  Sofie Norrlund 
 Ordförande   Sekreterare 
 
 _________________________ _________________________ 
 Berit Lindholm  Bror Myllykoski 
 Protokolljusterare  Protokolljusterare 


