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Protokoll fört vid årsmöte med Stockholms distrikt av IOGT-NTO
12 april 2014 i Messingen konferenscenter, Upplands Väsby
§1

Årsmötets öppnande

Distriktsordförande Oskar Jalkevik hälsade alla välkomna till årsmötet och till Upplands
Väsby. Han inledde med att beskriva några positiva trender: Alkoholkonsumtionen i Sverige
minskar, framför allt bland ungdomar. Fler väljer att leva nyktert och att organisera sig.
Distriktet har fått 528 nya medlemmar och startat minst fyra nya verksamheter. Han påminde
också om den kommande valrörelsen och vikten av att lyfta de alkoholpolitiska frågorna.
Därmed förklarade han årsmötet öppnat.
§2

Fastställande av föredragningslista

Ett förslag till föredragningslista har varit utsänt till ombuden.
(Bilaga 1, Föredragningslista)
Årsmötet beslutade
att fastställa föredragningslistan enligt förslaget.
§3

Fastställande av röstlängd

Oskar Jalkevik rapporterade att 45 ombud från föreningarna prickats av.
(Bilaga 2, Ombudsförteckning)
Årsmötet beslutade
att fastställa röstlängden till 45 röstberättigade.
§4

Fråga om stadgeenlig kallelse har utfärdats

Fazilet Taskin meddelade att kallelse till distriktsårsmötet skickats ut till föreningarna den
5 februari. Kallelse ska enligt stadgarna gå ut senast två månader före årsmötet.
Årsmötet beslutade
att årsmötet var stadgeenligt kallat.
§5

Val av presidium och övriga funktionärer
a) Ordförande

Årsmötet beslutade
att välja Birgitta Olli till ordförande.
b) Sekreterare
Årsmötet beslutade
att välja Eva Åhlström till sekreterare.
c) Två protokolljusterare och röstkontrollanter
Årsmötet beslutade
att välja Ingemar Burman och Ingrid Nilsson till protokolljusterare och röstkontrollanter.
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Oskar Jalkevik överlämnade klubban till Birgitta Olli, som tackade för förtroendet att få leda
årsmötet.
§6

Rapport om eventuella distriktsårsmötesutskott

Birgitta Olli konstaterade att distriktsstyrelsen beslutat att inte utse några utskott inför
årsmötet.
Tidigare har det varit beredningsutskottets uppgift att föreslå ny valberedning. Nu uppmanade
Birgitta i stället ombuden att under dagen fundera på lämpliga kandidater till valberedningen.
§7

Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse

Linda Tjälldén föredrog distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2013 genom att lyfta
upp några höjdpunkter – distriktsårsmötet med strömavbrott och besök av tysk TV, stor och
framgångsrik satsning på värvning, många aktiviteter under Folknykterhetens vecka,
deltagande i Stockholm Pride, lyckat julmingel och uppmärksammad ”vinbil” för hemkörning
av alkoholfritt. (Bilaga 3, Verksamhetsberättelse)
Verksamhetsberättelsen diskuterades rubrik för rubrik, och distriktsstyrelsen svarade på
frågor.
Robert Wickström, Jakobsberg, saknade Fastighetskommittén under ”Kommittéer”, och
Oskar Jalkevik svarade att den avvecklats och att distriktsstyrelsen nu har direkt ansvar för
fastighetsfrågorna. Bo Högstedt, som ledde Fastighetskommittén fram till förra årsmötet,
påpekade att det borde stå i verksamhetsberättelsen att kommittén har avvecklats.
Ing-Marie Yang, Torekälla, protesterade mot beskrivningen av Södertäljefonden och hävdade
att Klubb Telge inte är med i den. Linda Tjälldén förklarade att distriktsstyrelsen beslutat att
båda föreningarna ska vara representerade i fonden. Ing-Marie Yang var kritisk mot att
Torekälla inte fått något protokoll om detta. Fazilet Taskin meddelade att hon skickat ett mail
om beslutet. Ing-Marie Yang ansåg att det hade krävts ett brev till styrelsen och förklarade att
ombuden från Torekälla därför inte kunde godkänna verksamhetsberättelsen.
Robert Wickström efterlyste någon redovisning av kretsarnas verksamhet.
Curt Jansson, Farsta, noterade att 80 procent av medlemmarna har betalat avgift och att 20
procent inte har gjort det. Han var rädd att de 20 procenten skulle sluta vara medlemmar om
inte distriktet och föreningarna gjorde mer för att få dem att betala avgiften och stanna kvar.
Han hade inget yrkande men bad att få återkomma vid behandlingen av arbetsplanen.
Robert Wickström avslutade diskussionen med att ge distriktsstyrelsen beröm för samarbetet
med Junis- och UNF-distrikten.
Årsmötet beslutade
att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna, samt
att notera att Fastighetskommittén avvecklades i början av året.
Ingmarie Yang, Fatma Abdel Baset och Lennart von Wadsjö från Torekälla reserverade sig
mot beslutet att godkänna verksamhetsberättelsen på grund av uppgifterna om
Södertäljefonden. (Bilaga 4, Reservation)
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§8

Distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse

Distriktskassören Daniel Carlryd föredrog resultaträkning och balansräkning för 2013 och
svarade på några frågor om den. (Bilaga 5, Ekonomisk berättelse)
Han pekade på att bidragen till föreningar varit något större än budgeterat och förklarade att
distriktsstyrelsen såg positivt på att fler föreningar vill ha bidrag till en ökande verksamhet.
Kostnaden för arrangemang var däremot betydligt lägre än budgeterat, vilket berodde på att
distriktet tvingats ställa in ett antal kurser och andra aktiviteter. Daniel uppmanade
föreningarna att tala om vad de vill att distriktet ska göra och att fortsätta söka bidrag till egna
aktiviteter.
Sofia Modigh påpekade att hennes förening Sollentuna, liksom andra livaktiga föreningar,
ibland avstår från att söka bidrag till aktiviteter, eftersom distriktet kan behöva medlen bättre
än föreningen.
Att personalkostnaden blivit högre förklaras av att Kajsa Elveberg arbetat 80 procent, medan
hennes vikarie Anna Elgh arbetar 100 procent.
Robert Wickström konstaterade att medlemsvärvningen blivit billigare än tidigare, 1000 kr
per värvad medlem. Daniel förklarade att värvningskampanjer på Centralen betalas av
förbundet och att den verkliga kostnaden därför är högre.
Årsmötet beslutade
att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
§9

Revisorernas berättelse

Bengt Hellkvist föredrog revisorernas berättelse. (Bilaga 6, Revisionsberättelse)
Han passade samtidigt på att uppmana distriktet och föreningarna att ta hand om de nyvärvade
medlemmarna.
Årsmötet beslutade
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna
§ 10

Fastställande av balansräkning och resultaträkning samt fastställande
av styrelsens förslag till disposition av årets resultat

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag
att fastställa balansräkning och resultaträkning, samt
att 2013 års resultat, enligt distriktsstyrelsens förslag nr 1, ska föras i ny räkning.
§ 11

Beslut om ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag
att bevilja distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
§ 12

Förslag
a) Fördelning av distrikts- och lokala avgifter för nästkommande år
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Årsmötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag nr 2
att föreningarna erhåller bidrag efter ansökan med högst 50 kr för de medlemmar som har
betalat in sin avgift den 31 december 2013.
b) Beslut om ersättningar
Årsmötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag nr 3
att ersättning till revisorerna ska utgå med 500 kronor vardera.
Årsmötet beslutade i enlighet med distriktsstyrelsens förslag nr 4
att ersättning till förtroendevalda ska betalas för styrkta kostnader, samt
att reseersättning till förtroendevalda ska utgå enligt skattefri statlig norm.
c) Beslut om arvodering av distriktsordförande
Birgitta Olli föredrog styrelsens förslag nr 8 om arvodering av distriktsordförande.
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget
att arvodering av distriktsordförande kan ske vid behov, såväl kortsiktigt som långsiktigt
efter beslut av arbetsutskottet,
att arvoderingsgraden kan vara max 25 procent av en heltid, samt
att arvodet för heltid uppgår till max 65 procent av ett prisbasbelopp.
§ 13

Motioner

Två motioner fanns att behandla. (Bilaga 7, Motioner och distriktsstyrelsens yttranden)
1. Avveckling av distriktsorganisation
från Torekälla
Ing-Marie Yang presenterade motionen från Torekälla och yrkade bifall till den.
Per-Åke Lundin föredrog distriktsstyrelsens yttrande och yrkade avslag på motionen.
Curt Jansson, Farsta, konstaterade att det finns för- och nackdelar med en
distriktsorganisation. Han framförde ett alternativt förslag från Farstaföreningen:
att IOGT-NTO:s Stockholmsdistrikt arbetar för ett samgående av distrikten i Stockholm.
IOGT-NTO-distriktet, UNF-distriktet och Junisdistriktet går samman till ett gemensamt
distrikt i Stockholm. Scouterna inbjuds att medverka i distriktsarbetet.
Lisbeth Lundin, Väddö, och Virre Annergård, IOGT-NTO Live 2035, talade för att behålla
distriktet och ställde sig bakom distriktsstyrelsens förslag.
Lennart von Wadsjö, Torekälla, yrkade bifall till motionen.
Per-Åke Lundin informerade om att det pågår en utredning om en omfördelning av
arbetsuppgifter mellan förbundet och distrikten. Han föreslog Farstaföreningen att skriva en
motion till kongressen tillsammans med de övriga förbundens Stockholmsdistrikt. Han
påpekade samtidigt att föreningar kan få hjälp av förbundet utan att distrikten avskaffas.
Ing-Marie Yang föreslog att beslut om motionen skulle vänta tills resultatet av den pågående
utredningen är klart.
Curt Jansson drog tillbaka förslaget från Farsta och lovade återkomma när utredningen är klar.
Årsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag
att avslå motionen
Därefter ajournerades årsmötet för en kort paus.
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Hälsning från NBV
Verksamhetschef Thomas Olli framförde en hälsning från NBV Stockholms län. Han
berömde IOGT-NTO-distriktet för en omfattande verksamhet och ambitiösa planer för
framtiden. Han passade också på att tacka för gott samarbete under det gångna
verksamhetsåret och såg fram emot nya gemensamma satsningar.
Thomas Olli kunde rapportera att antalet studietimmar i NBV Stockholms län ökat för femte
året i rad, och att styrelse och anställda arbetar hårt med att få ekonomin i balans.
Han påminde om avdelningens årsmöte den 26 april med viktiga framtidsfrågor på
dagordningen och avslutade med att överlämna ett bordsstandar med NBV:s nya logga som
gåva till distriktet.
Birgitta Olli bad honom ta med sig en hälsning tillbaka till NBV.
Därefter återupptogs motionsbehandlingen (§ 13).
2. NBV:s förslag till ny förtroendemannaorganisation
från The Globe
Bo Hultsten, studieledare i The Globe, presenterade motionen om NBV:s förslag till ny
förtroendemannaorganisation. Han yrkade bifall till motionen som kräver att IOGT-NTO:s
ombud vid NBV:s förbundsmöte ska rösta mot förslaget om ny förtroendemannaorganisation.
Per Östberg föredrog distriktsstyrelsens yttrande och föreslog att årsmötet skulle anse
motionen besvarad.
Bertil Starkman, Jakobsberg, förklarade att han var positiv till motionen men tveksam till att
ställa krav på ombuden vid NBV:s årsmöte. Han föreslog därför ett alternativt beslut:
att distriktsårsmötet uttalar som sin bestämda uppfattning att IOGT-NTO-förbundets
representanter vid sammanträdet den 24 maj bör rösta för att avslå förslaget om ny
förtroendemannaorganisation,
att uppdra till den nyvalda styrelsen att meddela IOGT-NTO:s förbundsstyrelse årsmötets
uppfattning.
Sofia Modigh förklarade att IOGT-NTO:s ombud vid årsmötet måste företräda en majoritet i
IOGT-NTO-landet, inte ett enskilt distrikt. Hon yrkade bifall till distriktsstyrelsens förslag att
anse motionen bevarad.
Bo Hultsten förklarade att the Globe kunde biträda Bertil Starkmans förslag.
Årsmötet beslutade enligt Bertil Starkmans förslag
att distriktsårsmötet uttalar som sin bestämda uppfattning att IOGT-NTO-förbundets
representanter vid sammanträdet den 24 maj bör rösta för att avslå förslaget om ny
förtroendemannaorganisation, samt
att uppdra till den nyvalda styrelsen att meddela IOGT-NTO:s förbundsstyrelse årsmötets
uppfattning.
Anförande av Hugo Hermansson från förbundsstyrelsen
Birgitta Olli lämnade ordet till förbundsstyrelsens representant Hugo Hermansson. I sitt
anförande delade han med sig av sina erfarenheter från UNF Kronoberg om vikten av att ha
många medlemmar för att kunna vara med och påverka lokala politiker och lokal politik.
Värva en medlem var, så blir vi dubbelt så många, var hans råd.
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Hugo Hermansson berättade om förbundets mål för året - 5-5-5-5: 5 000 nya medlemmar, 500
fester, 50 nya verksamheter och 5 procents höjning av alkoholskatten. Han konstaterade att
den sista punkten, som förbundsstyrelsen bedömt som den svåraste, redan finns med i
regeringens förslag till budget.
Han passade också på att bjuda in till Sommarfestival i Mora den 26-29 juni med mängder av
aktiviteter.
Oskar Jalkevik tackade för ett inspirerande anförande och överlämnade en gåva från distriktet.
Information om hemsidan
Jonas Svensson, redaktör för distriktets hemsida, visade och informerade om sidan med
nyheter och aktuell information från distriktet och föreningarna. Han presenterade ett nytt
formulär som ska göra det enklare att skicka information till kalendariet. För föreningar med
egna hemsidor finns länkar på distriktets hemsida. Jonas svarade på några frågor om
hemsidan och lovade att lägga upp föreningarnas programblad på sidan, under förutsättning
att föreningarna skickar in dem.
Därefter ajournerades årsmötet för lunch.
Hälsning från Upplands Väsby kommun
Maria Fälth, kommunalråd (KD) i Upplands Väsby kommun och också medlem i IOGTNTO, gästade distriktsårsmötet. Hon hälsade deltagarna i IOGT-NTO:s och UNF:s årsmöten
välkomna till den snabbt växande kommunen och till Messingen, som förutom
konferenslokaler också innehåller skolor, bibliotek och kontor för kommunens politiker och
tjänstemän.
Maria Fälth berättade om kommunens ambitiösa ANDT-strategi, som utarbetats i nära
samarbete med föreningar i kommunen och som också ska genomföras tillsammans med dem.
Oskar Jalkevik tackade Maria Fälth för hennes och kommunens engagemang i frågor om
alkohol och andra droger.
Seminarium om ideellt och uthålligt engagemang
Oskar Jalkevik ledde tillsammans med Malin Andersson från UNF-förbundets sociala utskott
ett seminarium om ideellt och hållbart engagemang. Deltagarna i de båda distriktens årsmöten
diskuterade vad organisationerna kan göra för att inspirera nya och gamla medlemmar att
engagera sig, och hur man ska förhindra att de bränner ut sig.
Parentation
Per Östberg påminde, med hjälp av Nils Ferlin och Tomas Tidholm, om de vänner som inte
längre finns med oss och uttryckte tacksamhet för deras insatser. De medlemmar som gått
bort under året hedrades med en tyst minut.
§ 14

Arbetsplan för år 2014

Per-Åke Lundin presenterade distriktsstyrelsens förslag till arbetsplan för 2014.
(Bilaga 8, Arbetsplan 2014)
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Arbetsplanen ska enligt distriktsstyrelsens förslag nr 5 gälla år 2014 och halva år 2015.
Per-Åke förklarade att arbetsplanen utgår från mål och verksamhetsinriktning som togs på
kongressen, och att distriktsstyrelsen har tolkat de tre första målen som kärnområden – IOGTNTO är en stark folkrörelse, IOGT-NTO är en aktiv samhällsaktör, IOGT-NTO bidrar till
minskad alkoholkonsumtion – och de tre senare – IOGT-NTO är välkänt, IOGT-NTO har
synliga och ändamålsenliga lokaler, IOGT-NTO är självfinansierat – som förutsättningar för
att uppnå de förra. Efter kritik vid förra distriktsårsmötet mot att arbetsplanen var lite för
luddig har distriktsstyrelsen den här gången lagt in exempel på aktiviteter under de tre första
målen.
Robert Wickström, Jakobsberg, var kritisk mot att målen är beskrivna i presensform, som om
de redan var uppfyllda. Styrelsen lovade att ta med sig den synpunkten.
Curt Jansson, Farsta ställde en fråga om inledningens uppräkning ”medlemmar, föreningar,
kretsar, distrikt och nätverk”. Per-Åke Lundin förklarade att många medlemmar inte har
föreningen som plattform men ändå vill organisera sig, och att uppdragen i arbetsplanen gäller
inte bara föreningarna utan hela organisationen.
Under rubriken ”IOGT-NTO är en stark folkrörelse” ville Robert Lindh, Vendelsö, ändra
3 100 medlemmar till 3 100 betalande medlemmar. Sofia Modigh förklarade att det aldrig går
att få 100-procentig betalningsfrekvens, eftersom en del medlemmar värvas i slutet av året
och inte betalar direkt.
Virre Annergård IOGT-NTO Live 2035 var kritisk mot förslagen om att distriktet ska
engagera nya medlemmar. Han ansåg att det var föreningarnas uppgift. Per-Åke Lundin
förklarade att över 600 betalande medlemmar i distriktet har valt att inte vara med i någon
lokal förening, och att distriktet måste erbjuda möjligheter för dem att engagera sig.
Hanna Vretmark, Vildvuxen, föreslog att punkten om att distriktet ska genomsyras av
jämställdhet skulle kompletteras med att det också ska genomsyras av jämlikhet och
tillgänglighet. Per-Åke Lundin förklarade att organisationen har antagit en jämställdhetsplan,
som nu ska förverkligas, och att det är prioriterat, men att distriktsstyrelsen kunde ställa sig
bakom Hannas tilläggsförslag.
Bo Högstedt, 14 juni, föreslog att meningen skulle ändras till ”IOGT-NTO Stockholms
distrikts verksamhet ska genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet”.
Curt Jansson, Farsta, anknöt till seminariet om att engagera medlemmar och föreslog en
ytterligare punkt under exempel på aktiviteter: ”Skaffa kunskap om vad som attraherar
medlemmar att förbli medlemmar”. Distriktsstyrelsen tillstyrkte förslaget.
Under rubriken ”IOGT-NTO bidrar till minskad alkoholkonsumtion” föreslog Barbro
Björkman att ”alkoholpolitik” genomgående skulle ändras till ”alkohol- och narkotikapolitik”.
Sofia Modigh från distriktsstyrelsen förklarade att IOGT-NTO förbundet prioriterar
alkoholpolitik, eftersom det finns fler andra organisationer som arbetar med
narkotikapolitiken. Hon påpekade samtidigt att det står under rubriken att distriktet arbetar
”för att minska bruk och missbruk av alkohol och narkotika”, och att distriktet också
genomför en del aktiviteter inom narkotikaområdet.
Under rubriken ”IOGT-NTO är välkänt” föreslog Virre Annergård att ”IOGT-NTO är välkänt
inom Stockholms distrikt” skulle ändras till ”IOGT-NTO är välkänt inom Stockholms län”.
Per-Åke Lundin yrkade avslag på det, eftersom länet och distriktet inte omfattar riktigt samma
område. Bo Högstedt föreslog i stället ”inom Stockholms distrikts verksamhetsområde”, och
det tillstyrkte distriktsstyrelsen.
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Årsmötet beslutade
att fastställa arbetsplanen enligt distriktsstyrelsens förslag med följande ändringar och tillägg:
Sista målet under rubriken ”IOGT-NTO är en aktiv folkrörelse” ändras till ”IOGT-NTO
Stockholms distrikts verksamhet genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet”.
Bland exempel på aktiviteter under samma rubrik görs ett tillägg: ”Skaffa kunskap om vad
som attraherar medlemmar att förbli medlemmar”.
Under rubriken ”IOGT-NTO är välkänt” ändras ”IOGT-NTO är välkänt i Stockholms
distrikt” i första meningen till ”IOGT-NTO är välkänt i Stockholms distrikts
verksamhetsområde”.
§ 15

Ekonomisk plan för år 2014

Daniel Carlryd föredrog distriktsstyrelsens förslag till budget för 2014.
(Bilaga 9, Budget 2014)
Budgeten ska enligt distriktsstyrelsens förslag nr 6 gälla år 2014 och halva år 2015.
Daniel förklarade att styrelsen budgeterat ett nollresultat men räknar med ett visst plus,
eftersom intäkter från Möjligheternas hus inte är med i budgeten.
Curt Jansson, Farsta, var kritisk till att bidragen till föreningar enligt budgetförslaget skulle
vara lägre än utfallet 2013. Daniel försäkrade att summan 30 000 kronor inte var huggen i
sten och lovade att det finns pengar till de aktiviteter som uppfyller kriterierna för bidrag.
Robert Lindh, Vendelsö, ville ha en större satsning på värvning än de 50 000 kronor som
distriktsstyrelsen avsatt i budgeten. Daniel förstod att Robert, som arbetar med värvning på
förbundet, gärna vill prioritera den, men ansåg att 50 000 kronor räcker långt. Förra året hade
distriktet ett särskilt bidrag från förbundet för värvning, men Daniel lovade att distriktet även
utan det ska satsa både pengar, tid och energi på värvning.
Årsmötet beslutade
att fastställa budgeten enligt förslaget.
§ 16

Beslut om antal ledamöter och suppleanter i distriktsstyrelsen samt
om ledamöternas mandattid

Eivor Jonasson Ståhl från valberedningen föreslog att distriktsstyrelsen liksom tidigare ska
bestå av åtta ledamöter och inga suppleanter. Hon föreslog vidare att mandattiden ska vara två
år med överlappning så att i princip halva styrelsen väljs (nyval eller omval) varje år.
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag
att distriktsstyrelsen ska ha åtta ledamöter och inga suppleanter, samt
att mandattiden ska vara två år.
Förhandlingarna ajournerades för kaffe och tårta.
§ 17

Val av distriktsstyrelse

Förhandlingarna återupptogs. Eivor Jonasson Ståhl föredrog valberedningens förslag och
presenterade de föreslagna kandidaterna.
a) Ordförande
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Valberedningen föreslog omval av Oskar Jalkevik som distriktsordförande på ett år.
Årsmötet beslutade
att välja Oskar Jalkevik till distriktsordförande på ett år.
b) Vice ordförande
Valberedningen föreslog nyval av Helena Nyström som vice ordförande.
Årsmötet beslutade
att välja Helena Nyström till vice ordförande på två år.
c) Sekreterare
Valberedningen föreslog nyval av Jonas Svensson till sekreterare på två år.
Årsmötet beslutade
att välja Jonas Svensson till sekreterare på två år.
d) Kassör
Sofia Modigh valdes vid förra årsmötet till ledamot i styrelsen på två år. Valberedningen
föreslog att hon nu skulle väljas till kassör.
Årsmötet beslutade
att välja Sofia Modigh till kassör på ett år.
e) Studieledare
Per Östberg omvaldes vid förra årsmötet till studieledare på två år. Han har ett år kvar av sin
mandattid.
Årsmötet beslutade
att bekräfta valet av Per Östberg till studieledare i ytterligare ett år.
f) Övriga ledamöter
Thomas Olsson omvaldes vid förra årsmötet till ledamot i distriktsstyrelsen på två år och har
ett år kvar av sin mandattid.
Valberedningen föreslog nyval av Rune Nilsson och Ulrike Deppert till ledamöter i
distriktsstyrelsen på två år.
Årsmötet beslutade
att välja Rune Nilsson och Ulrike Deppert till ledamöter i distriktsstyrelsen på två år, samt
att bekräfta valet av Thomas Olsson till ledamot i ytterligare ett år.
Deltagarna i årsmötet välkomnade de valda ledamöterna i styrelsen med varma applåder.
§ 18

Val av två ledamöter med en suppleant i distriktsrådet
bland till distriktsstyrelsen valda ledamöter

Valberedningen föreslog Oskar Jalkevik och Sofia Modigh som ordinarie ledamöter i
distriktsrådet och Helena Nyström som ersättare.
Årsmötet beslutade
att välja Oskar Jalkevik och Sofia Modigh till ledamöter i distriktsrådet, samt
att välja Helena Nyström till ersättare i distriktsrådet.
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§ 19

Val av två revisorer med två ersättare

Ordinarie revisorer har enligt tidigare beslut en mandattid på två år, medan ersättarna väljs för
ett år i taget. Ing-Britt Norberg valdes vid förra årsmötet till revisor på två år.
Valberedningen föreslog omval av Bengt Hellkvist till revisor på två år samt omval av Anders
Nordh och Christer Wik som ersättare för revisorerna på ett år.
Årsmötet beslutade
att bekräfta valet av Ing-Britt Norberg till revisor i ytterligare ett år,
att välja Bengt Hellkvist till revisor på två år, samt
att välja Anders Nordh och Christer Wik till ersättare för revisorerna på ett år.
§ 20

Val av valberedning med minst två ledamöter,
varav en sammankallande

Årsmötet beslutade
att valberedningen ska ha tre ledamöter.
Eivor Jonasson Ståhl föreslog Virre Annnergård, IOGT-NTO Live 2035, till ledamot i
valberedningen. Robert Lindh föreslog Nathalie Lund Carlryd, Vildvuxen. Lennart von
Wadsjö Torekälla föreslog sig själv.
Årsmötet beslutade
att välja Virre Annergård, Nathalie Lund Carlryd och Lennart von Wadsjö till valberedning,
med Virre Annergård som sammankallande.
§ 21

Fastställande av tid och plats för nästa distriktsårsmöte

Distriktsstyrelsen föreslog att 2015 års distriktsårsmöte ska genomföras lördagen den 21 mars,
och att värdföreningen ska få i uppdrag att bestämma plats för årsmötet (förslag nr 7).
Årsmötet beslutade
att 2015 års distriktsårsmöte ska genomföras lördagen den 21 mars, samt
att uppdra till distriktsrådet att bestämma plats för årsmötet.
Karl-Erik Nilsson meddelade att Tollareföreningen erbjuder sig att ordna nästa årsmöte på
Tollare.
Årsmötet beslutade
att tacka för erbjudandet från Tollareföreningen och uppmanade distriktsstyrelsen att ta
kontakt med föreningen om arrangemanget.
§ 22

Eventuella meddelanden

Ulrike Deppert, nyvald ledamot i distriktsstyrelsen, meddelade att hon deltar i förbundets
topputbildning Valvinst som en av18 personer från hela landet. Syftet med utbildningen är att
lyfta frågor om alkoholpolitik i valrörelsen. Ulrike uppmanade dem som var intresserade av
att delta i arbetet inför valrörelsen att kontakta henne.
Birgitta Olli överlämnade klubban till Oskar Jalkevik.
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§ 23

Distriktsårsmötets avslutning

Oskar Jalkevik tackade för ett givande årsmöte och uppmanade alla ombud och föreningar att
var och en på sitt sätt delta i det fortsatta arbetet med att driva alkoholpolitiska frågor och
skapa fler alkoholfria mötesplatser.
Oskar framförde ett varmt tack och delade ut presenter till de avgående styrelseledamöterna
Per-Åke Lundin och Linda Tjälldén. Han förklarade att Daniel Carlryd, som hunnit lämna
mötet, samt Jenny Sjödin och Thomas Olsson, som inte haft möjlighet att vara med, kommer
att avtackas vid ett senare tillfälle.
Han passade också på att tacka och överlämna presenter till de anställda i distriktet,
valberedningen, revisorerna och presidiet.
Därefter förklarade han årsmötet 2014 avslutat.
Vid protokollet
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