
Protokoll fört vid NIK:s årsmöte 1/8 2020 i Måsberg 

 

Närvarande: Riitta Almgren, Lena Fitger, Ingrid Söderman, Siri Sylvan, Thomas Ehrner, 
William Persson, Solveig Blidh, Nisse Larsson, Nanne Karlsson, Hans Englund, Kerstin 
Envall, Lars Envall, Stefan Nymark, Ewa Almin, Malin Johansson, Ivar Kirkeby, Christina 
Wahlin, David Wahlin och Åsa Envall 
 

§1 Mötet öppnas 
 

Mötet inleds och förklaras öppnat av NIK:s ordförande Malin Johansson 
 

§2 Val av mötesordförande, sekreterare och justerare 

Årsmötet beslutar att 
-  till mötesordförande välja Malin Johansson 

-  till mötessekreterare välja Åsa Envall 
-  till justerare välja Riitta Almgren och Lena Fitger 
 

§3 Styrelsens verksamhetsberättelse 
 

Verksamhetsberättelsen presenterades av Åsa Envall, Bilaga 1 

Mötet beslutar att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse 
 

§4 Kulturpris 2020 
 

Norröras kulturpris 2020 tilldelas Ingela Persson och Roger Lindberg för att de med 
outtröttlig energi och kreativitet skapar kulinariska mötesplatser för oss Norrörabor. Varje 
varsamt packad matkasse, serverat glas Piemonte och nybakad kanelbulle ger oss möjlighet 
till en gastronomisk upplevelse och samvaro med gamla och nya vänner. Restaurangen på 
verandan eller i sjöboden är varm, vänlig och vacker - en upplevelse i världsklass. 
 

§5 Ekonomisk rapport och bokslut 
 

Ewa Almin, kassör redovisade räkenskapsåret 2019 enligt följande: 
 

Saldo från 2018                    13204kr 

Inkomster 2019                    25897kr 

Utgifter 2019                       23327kr 

Vinst                                      2570kr 

Saldo till 2020                    15774kr 

 



§6 Revisionsberättelse 
 

Lena Fitger föredrog revisorernas granskning och föreslog styrelsen full ansvarsfrihet för 
2019 års förvaltning. 
 
 

§7a Val inför 2021 till NIK:s styrelse 
 

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag att till NIK:s styrelse välja: 
 

-  Malin Johansson, ordförande 

-  Ewa Almin, kassör 

-  Åsa Envall, sekreterare 

-  Ivar Kirkeby, ledamot 
-  Christina Wahlin, ledamot 
-  David Wahlin, ledamot 
-  Stefan Nymark, suppleant 
-  Cecilia Zetterström, suppleant 
-  Björn Ekstrand, hedersordförande 
 

§7b Val av revisorer 
 

Årsmötet beslutar att till revisorer för NIK välja Ingrid Söderman och Lena Fitger   
 

§7c Val av valberedning 
 

Årsmötet beslutar att till valberedning välja Riitta Almgren, Solveig Blidh och Caroline 
Nymark 
 

§7d Val av midsommarkomitté och samordnare till densamma 
 

Årsmötet beslutar att till samordnare välja Åsa Envall och till medlemmar välja Malin 
Johansson, Christina Wahlin, David Wahlin, Fanny Wahlin och Rebecka Norman. 
 

§8 Idéer om framtida sommaraktiviteter 
 

Årsmötet samlades i ”bikupor” för att diskutera fram olika förslag till aktiviteter och följande 
blev sagt: 
 

-  Sommarkonsert med Inja-Bodil Sylvan och Helena Bowin 

-  Pubquiz 



-  Se 2021 som bokens år, Boken om Norröra kommer att finnas då 

-  Kräftskiva 

-  Fotbollsskola 

-  Brännboll 
-  Segelskola, Thomas Ehrner lär gärna ut kostandsfritt, krav att ha egen båt 
-  Segelskola anordnat av företag för de som saknar egen båt (Malin och Ivar kollar upp) 

-  Invigning av den ev nya stigen 

-  Skogsmulle 

-  Film i Shakletons fotspår (Thomas Ehrner) 

-  Film om Norröra (Anita Englund) 

-  Filmkväll för barn 

-  Segelutflykt med bad och picknick 

-  Boulebana  
-  Utegym (finns som förslag vid tidigare årsmöte och att Anders Varger bildar arbetsgrupp) 

-  Gemensamma aktiviteter för vuxna t.ex att ro eller promenera ihop 

-  Kolla möjligheten till klubbhus/förråd vid fotbollsplanen (Stefan Nymark bygger gärna) 

-  Botanisk vandring om öns vilda flora (Lena Fitger och Nisse Larsson) 

-  Historisk vandring på ön 

-  Vad händer i skogen efter en storm 

-  Föredrag om fåglar (repris önskas av Hasse Englund och Georg Högsander) 

-  Disco för barn 

-  Entreprenörskap uppmuntras såsom pop up caféer, fröförsäljning etc 
 

§9 Mötets avslutning 
 

Ordförande Malin Johansson avslutar mötet och tackar för visat intresse 
 
 
 
 

Åsa Envall  Riitta Almgren Lena Fitger  
   

Sekreterare  Justerare  Justerare                                       
 


