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NKMR 

PROTOKOLL 

Fört vid NKMR:s årsmöte den 23 november 2013 (adress) 

§ l NKMR:s ordförande jur. kand Ruby Harrold-Claesson förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Till ordförande för mötet valdes Ruby Harrold-Claesson. 

§ 3 Till protokollförare för mötet valdes j ur.kand. Jenny Beltran 

§ 4 Till justeringsman for mötet valdes Siv Westerberg och Ingegerd Strömsted t 

§ 5 Beslutades att mötet behörigt utlysts. 

§ 6 Dagordningen har lagts ut på NKMR:s hemsida och utskickats till de som ej har dator. 

§ 7 Ordförande föredrar verksamhetsberättelsen. 
Den finns upplagd på hemsidan, men kommer även att bifogas som bilaga. 

§ 8 Föreningens kassör jur.kand. Rigmor Persson var inte på plats personligen. Ordförande 
redogjorde för att det vid dagens datum fanns 1 7800 kr i kassan. Årsmötet kommer överens 
om att sammanställningen för föreningens ekonomi ska bifogas som en bilaga till protokollet 
från årsmötet. 

§ 9 Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012. 

§ l O Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift på 290 SEK/år och för företagare med 
l 000 SEK/år. 

§ 11 Frågan om stadgeändringar bordlades av mötet. 

§ 12 Mötet godkände valberedningens förslag till styrelsemedlemmar, jfr Valberedningens 
förslag. Se bilaga. 

Mötet valde enligt följande: 
Styrelse 
Ordförande: jur.kand. Ruby Harrold-Claesson, Sverige (Omval) 
Vice ordförande för Sverige: Jur.kand. Jenny Beltran, Sverige (Omval) 
Vice ordförande för Finland: Advokat Leeni Ikonen (Omval) 
Vice ordförande för Norge: Jarle Lauritsen (Omval) 
Vice ordförande för Danmark: Bjarne Gertz Olsen (Omval) 



Kassor: Jur.kand. Rigmor Persson, Sverige (Omval) 

Suppleant: advokat Tryggve Emstedt, Sverige (Omval) 
Suppleant: Jur.kand. Thomas Cohn, Sverige, (Omval) 

Speciella resurser 
Jur.kand., med.Jic, Siv Westerberg 
Prof. Jacob W.F. Sundberg 
Jur.kand. Madeleine Johansson 

Arkivansvarig 
Styrelsen utser ny arkivansvarig 

§ 13 Mötet valde sittande valberedning, Bengt Törngren och Stefan Öhman. 

§ 14 Mötet beslutade att nästa årsmöte ska hållas i Göteborg. Dock föreslogs att årsmötet ska 
hållas innan symposiet. Mötet godkände förslaget och bestämde att årsmötet ska begränsas till 
30 minuter. Vidare ska det finnas möjlighet till ajournering till efter årsmötet. 

§ 15 Övriga frågor: Se bilaga över skriftliga frågeställningar. Uppdrag ges till styrelsen att 
diskutera förslagen. 

§ 16 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar årsmötet. 

Göteborg den 7 mars 2014 

���: 
Ju�!kandVenny Beltrån, sekreterare for mötet 

Jur.kand. Ruby Harrold-Claesson, ordförande 

Ingegerd Strömsted t, justeringsman 


