Generalforsamling 4. oktober 2014
Protokoll från NFS Generalförsamling i Köpenhamn 2014-10-04
Mötets öppnande
Ordförande Ellen Bjerregaard öppnade 2014 års möte.
1. Val av mötesordförande.
Gitte Gaden Jensen valdes till mötesordförande och att generalförsamlingen inkallats enligt gällande stadgar
där med var beslutförd.
2. Styrelsens ordförande framlägger verksamhetsberättelsen.
Ellen Bjerregaard framlägger 41 årets verksamhetsberättelse och den styrks av generalförsamlingen.
3. Verksamhetsberättelse från eventuella utskott.
Inga utskott för år 2014
4. Verksamhetsberättelse från eventuella lokalavdelningar.
Inga lokalavdelningar utsedda.
5. Framläggande av reviderat bokslut för senaste kalenderår.
Bokslut för 2013 godkänds. Årets resultat 2 373,10 Euro. De kumulativa tillgångarna uppgår till 20 832,37
Euro. Styrelsen beviljas här efter ansvarsfrihet av generalförsamlingen.
6. Fastställande av medlemsavgifter för kommande period.
Då föreningen inte har några utgifter beslutas att ingen avgift skall föreligga för år 2015.
7. Behandling av inkomna förslag.
7.1 Förslag till redaktörskostnader för webbsida med 10 000 – 15 000 kr
8. Fasställande av antal styrelsemedlemmar för den kommande perioden.
Ej specificerat Antal styrelsemedlemmar minst 6 personer samt att styrelsen kan bestå av medlemmar.
9. Val av (sammankallade) ordförande för valberedningen för 2 år.
Ulla Petrell är återvald för perioden 2014 - 2016
10. Val av styrelseordförande.

Ellen är vald för perioden 2014 – 2016
11. Val av styrelsemedlemmar för två år.
11.1 Förslag från valberedningen
Inga förslag har inkommit
11.2 Förslag från styrelsen.
Majbritt Kildeback Raun fortsätter en ny period samt Ari Järvinen fortsätter likaså en ny period 2014 - 2015
12. Val av en revisor.
Gitte Gaden Jensen som revisor
13. Tillsättande av utskott. Inga nya utskott tillsatta
14. Fasställande av tid och plats för nästa års generalförsamling.
Fredagen den 2 oktober i Sverige stad ej fastställd.
15. Övriga frågor.
Inga övriga frågor
Ordförande tackar mötesordförande Gitte Gaden Jensen och medlemmarna för aktivt deltagande.
Ordförande avlutar här efter mötet.
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