PROTOKOLL FRÅN NORDISKA FLAGGSÄLLSKAPETS GENERALFÖRSAMLING
1.10.2016 PÅ HOTEL ESTORIA, TALLINN
Mötets öppnande
Ordföranden Ellen Vanem Bjerregaard hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
1.

Val av mötesordförande
Michael Krag-Juel-Vind-Frijs valdes till mötesordförande och konstaterade att
generalförsamlingen hade inkallats enligt gällande stadgar och därmed var beslutsförd.

2.

Sällskapets ordförande framlade verksamhetsberättelsen
Ellen Bjerregaard redogjorde för sällskapets verksamhet. Verksamhetsberättelsen
publiceras på föreningens websida.

3.

Verksamhetsberättelse från eventuella utskott
Inga utskott utsedda.

4.

Verksamhetsberättelse från eventuella lokalavdelningar
Majbritt Kildebæk Raun och Peter Østerbye har uppdaterat föreningens websida.
Majbritt berättade om projektet till Generalförsamlingen.

5.

Framläggande av reviderat bokslut för senaste kalenderår
Bokslutet för 2015 godkändes. Årets resultat -313,37 EUR. De kumulativa tillgångarna
uppgår till 18.604,52 EUR. Styrelsen beviljades härefter ansvarsfrihet av
generalförsamlingen.

6.

Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår.
Beslöts att medlemsavgifterna hålles oförändrade på 10 EUR per år men beloppet
kommer att faktureras vart annat år för att minska betalningskostnader (20 EUR/2 år).

7.

Behandling av inkomna förslag.
Ari Järvinen hade ett förslag om att hålla Generalförsamlingen vart annat år och ett
enkelt årsmöte vart annat år. Efter diskussion beslöts att fortsätta utan förändringar.

8.

Fastställande av antal styrelsemedlemmar för den kommande perioden.
Antal styrelsemedlemmar beslöts hålla oförändade och fastställdes till sex för den
kommande perioden.

9.

Val av (sammankallande) ordförande för valberedningen för två år.
Lisbeth Stilling blev vald till år 2016-2018.

10.

Val av styrelseordförande för två år.
Nuvarande ordförande Ellen Bjerregaard önskade inte fortsätta. Styrelsen föreslog val
av Peter Østerbye som blev vald till år 2016-2018.

11.

Val av styrelsemedlemmar för följande två år.
11.1 Förslag från valberedningen.
Inget förslag hade inkommit.
11.2 Förslag från styrelsen.
Majbritt Kildebaek Raun och Ari Järvinen var villiga att fortsätta i styrelsen och
blev omvalda. Styrelsen föreslog val av Per Henrik Langseth Zagar som blev
vald. Härefter består styrelsen av
Peter Østerbye
Ari Järvinen
Majbritt Kildebæk Raun
Stig Kvarnryd
Per Henrik Langseth Zagar
Ulla Petrell.

12.

Val av en revisor för två år.
Gitte Gaden Jensen blev omvald för perioden 2016-2018.

13.

Tillsättande av utskott.
Inga nya utskott tillsattes.

14.

Fastställande av tid och plats för nästa års generalförsamling.
Nästa års generalförsamling beslöts att hållas i Larvik, Norge 29.9.-1.10.2017.

15.

Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
Ordföranden tackade mötesordförande Michael Frijs och medlemmarna för aktivt
deltagande. Ordföranden avslutade härefter mötet.

2.10.2016
Ulla Petrell

