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MÄKLARSAMFUNDETS NORRLANDSKRETS 

Protokoll fört vid Norrlandskrestens årsmöte på U&Me Hotell Umeå 2016-04-08 

 

1. Kretsens ordförande Arne Pettersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

2. Mötet beslutade utse Arne Pettersson till att leda mötet. 

3. Mötet beslutade att Karin Eriksson för dagens protokoll. 

4. Mötet beslutade att Ester Hemström och Axelina Franzén, jämte ordföranden, justerar protokollet. 

5. Det fastställdes att kallelse till mötet skett stadgeenligt. 

6. Det beslutades att fastställandet av röstlängd skulle ske om så erfordras.  

7. Karin Eriksson gick igenom föregående års protokoll som godkändes och lades till handlingarna. 

8. Karin Wångstedt redovisade för kretsens medlemsantal per 2015-12-31 som var 285 medlemmar 

varav 198 ledamöter, 19 mäklarassistenter, 33 aspiranter samt 35 passiva. 

9. Karin Eriksson föredrog verksamhetsberättelsen. Kassör Heléne Johansson redovisade kretsens 

ekonomi. Kretsen har 2015-12-31 sammanlagda tillgångar om 682 409, 45 kr fördelat på Plusgiro 

80 199,38 kr, Fonder 302 210,07 kr samt Fasträntekonto 300 000 kr. Resultaträkningen visar på ett 

underskott om 52 659,73 kr som kan härröras till den förlust kretsen gick på årsmötet i Åre 2014. 

10. Revisorernas berättelse fördrogs av Hans Andersson. Berättelsen godkändes och lades till 

handlingarna. 

11. I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet. 

12. Kretsen beslutade att årets resultat balanseras i ny räkning. 

13. Inga framställningar från Mäklarsamfundet fanns.  

14. Inga framställningar från styrelsen förelåg.  

15. Inga framställningar från kretsmedlem förelåg. 

16. Mötet beslutade att medlemsavgiften även fortsättningsvis skall vara 500 kr + 300 kr per år. 

17. Mötet beslutade att styrelsens arvoden skall vara oförändrade. Totalt 49 125 kr exklusive sociala 

avgifter där 16 200 kr utgör arvode för ordförande respektive sekreteraren, 8 625 kr för kassören samt 

2 700 kr för övriga ledamöter. Suppleanten har ett arvode om 1000 kr. Ersättning skall, liksom 

tidigare, utbetalas för logi i samband med krets- och styrelsemöten. Reseersättningen ska utgå med 

statliga skattefria ersättningen maximerad till 1000 kr/resa. Det samma gäller för suppleanten samt för 

revisorerna i samband med den årliga revisionen. Mötet beslutade att kretsombuden får ersättning för 

resa samt logi i samband med årsmöte. 

18. Mötet beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara 6 ordinarie samt en 1 ersättare för kommande 

kalenderår. 

19. Val: 

- Till vice ordförande om 2 år valdes Ester Hemström. 

- Till kassör om 2 år valdes Heléne Johansson. 

- Till ordinareie styrelseledamöter om 1 år valdes Pierre Thorsell samt Axelina Franzén. 

- Till ersättare om 1 år valdes Peter Lindeberg. 

- Till revisorer valdes hans Andersson samt Magnus Sandström för en tid av 1 år, som ersättare 

valdes Andreas Forsell. 

- Som delegater till Mäklarsamfundets årsmöte valdes Arne Pettersson, Karin Eriksson, Heléne 

Johansson, Ester Hemström, Pierre Thorsell, Axelina Franzén samt Peter Lindeberg. Till 

ersättare valdes Hans Edmark, Helena Zetterberg samt Line Tallberg. 

20. Till valkommittén valdes Urban Söderström (sammankallande) samt Mikael Fagergren. 

21. Mötet godkände de ändringar av kretsens stadgar som Mäklarsamfundet föreslagit, enligt bilaga. 

22. Nästa årsmöte förläggs till Gävle 23-24 mars 2017. 

23. Inga övriga frågor förelåg. 

24. Ordförande Arne Pettersson avslutade med att tacka av Jens Kågström för hans arbete i styrelsen samt 

för ett välordnat möte. Mötet avslutades. 
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