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UNDERLAG INFÖR POSTRÖSTNING TILL ÅRSMÖTET 
FÖR NORDIC TEXTILE ART DEN 6.3 2022 
Årsmöte i föreningen Nordic Textile Art kommer att hållas genom poströstning. 

Årsmødet i foreningen Nordic Textile Art afholdes ved brevstemme. 

 
 
Information inför poströstningen 
Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat 
bifogade underlag för poströstning. Se sid 2/Se side 2. 

 
Poströsten/poststemmen ska ha inkommit till föreningen senast klockan 12.00 
(svensk tid) den 6 mars 2022. Din poströst ska skickas per e-post till föreningens 
mailadress info@nordictextileart.net  Medlemmar som avgivit poströst förs in i 
röstlängden och ses som deltagande vid årsmötet. 
 
Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom poströstning på årsmötet 
den 6 mars 2022 för föreningen Nordic Textile Art 
 
 
 
__________________________   __________________________ 
Medlemmens namn     Ort och datum 
 
Du röstar genom att markera rutan JA eller NEJ om du bifaller förslaget eller inte/Du 
stemmer ved at sætte kryds i JA eller NEJ, hvis du godkender forslaget eller ej. Om du 
vill avstå från att rösta under någon punkt markerar du inte något svarsalternativ. 
 
 
Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget kan genomföras på ett sådant sätt att 
risken för smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 minimeras. Det finns starka skäl att 
begränsa det fysiska deltagandet vid föreningsstämmor i så stor utsträckning som möjligt under den 
rådande situationen. För att minska smittspridningen har en tillfällig lag (lag 2020:198 om tillfälliga 
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor) införts som medger att 
styrelsen kan besluta att en föreningsstämma ska genomföras med enbart poströstning.   
 

Styrelsen i NTA har vid sitt styrelsemöte den 13.12.2021, med anledning av ovanstående, 
beslutat att ordinarie årsmöte den 6 mars 2022 ska genomföras med enbart poströstning 
för att minska risken för smittspridning av covid-19. 
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Dagordning 
Punkter markerade med * är inte föremål för poströstning 

1. Mötet öppnas.* 
 
2. Val av mötesordförande. 
Styrelsen föreslår årsmötet att utse Vibeke Lindhardt till mötesordförande. 

Bifall till styrelsens förslag att utse Vibeke Lindhardt till mötesordförande? 
Ja Nej 
  

 
3. Närvarande medlemmar antecknas och röstlängd upprättas. * 

Medlem som avgivit giltig poströst upptas som deltagande i röstlängden.  
 
4. Fråga om mötets behöriga utlysande och dagordningens godkännande 
Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske senast fyra veckor före årsmötet 
Styrelsen har kallat genom medlemsbrev och på föreningens hemsida den 6 februari. 

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? 
Ja Nej 
  

 
5. Val av mötessekreterare, justerare samt rösträknare. 
Styrelsen föreslår årsmötet att utse Åse Eriksen till sekreterare, Josabet Werkmäster och Kari Merete 

Paulsen till justerare samt Elisabeth Brenner Remberg till rösträknare. 
Bifall till styrelsens förslag att utse Åse Eriksen till sekreterare, Josabet Werkmäster och 

Kari Merete Paulsen till justerare och Elisabeth Brenner Remberg till rösträknare. 
Ja Nej 
  

 
6. Verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsberättelsen har bifogats handlingarna och anses därigenom föredragen. 
 

7. Årsredovisning av räkenskaperna. 
Årsredovisningen har bifogats handlingarna och anses därigenom föredragen. 

Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i årsredovisningen Revisorerna har 
tillstyrkt att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning. 

Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning?  
Ja Nej 
  

 
8. Revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen har bifogats handlingarna och anses därigenom föredragen. 
 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Revisorn har i revisionsberättelsen tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen. 
Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2021? 

Ja Nej 
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10. Fastställande av avgifter för nästkommande år. 

Styrelsen föreslår att behålla samma årsavgift för 2023, 30€ for enkeltmedlemmer, 60€ for 
organisasjoner. 
Bifall till styrelsens förslag att behålla samma årsavgift 2023, 30€ for 
enkeltmedlemmer, 60€ for organisasjoner? 

Ja Nej 
  

 
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget. 

Verksamhetsplanen och budgeten har bifogats handlingarna och anses därigenom föredragen. 
Styrelsen har lagt fram förslag till verksamhetsplan och budget. 
Bifall till att fastställa styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget? 

Ja Nej 
  

 
12. Beslut om eventuella arvoden till styrelsen och revisorer. 

Styrelsen föreslår arvodering till styrelsen att enligt summan i budgeten fördela inom styrelsen. 
Bifall till att fastställa styrelsens förslag på arvode till styrelsen? 

Ja Nej 
  

 
13. Val av styrelse. 

Styrelsemedlemmar med 1 år kvar: Maria Johansson, Sverige, Åse Eriksen Norge, Lily Erla 
Adamsdottir Island. 
 
Valberedningen föreslår till ordinarie styrelse följande personer till val på 2 år. 
Vibeke Lindhardt, Danmark (omval) 
Maija Esko, Finland (nyval) 
Elisabeth Brenner Remberg, Sverige (omval) 
Josabet Werkmäster, Sverige(omval) 
Bifall till valberedningens förslag på styrelse? 

Yes No 
  

 
Valberedningen föreslår till suppleanter följande personer till val på 1 år. 
Kari Merete Paulsen Norge (omval) 
Olga Bergljót Þorleifsdóttir Island (omval) 
Ariana Funk,Sverige (nyval) 
Berthe Forchammer Danmark (omval) 
Päivi Vaarula, Finland (nyval) 
Bifall till valberedningens förslag på suppleanter i styrelsen? 

Ja Nej 
  

 
14. Val av revisor och revisorssuppleanter för ett år.  

Valberedningen föreslår Anna Segelman till föreningens revisor 
Bifall till valberedningens förslag på revisor 

Ja Nej 
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15. Val av valberedning. Tre personer varav en är sammankallande och en är suppleant. 
Förslag till valberedning meddelas på NTA hemsida 
https://www.nordictextileart.net/generalforsamlling-a%cc%8arsmo%cc%88te-fo%cc%88r-nta-2022/	
Bifall till förslaget på valberedning	

Ja Nej 
  

 
17. Mötet avslutas. 
Styrelsen tackar för mötet och för det gångna året. Ett stort TACK till Juha Laurikainen 
och Pirkko Heikkila som nu lämnar styrelsen. Tack för era insatsser. 
 
Vi ses i Oslo i juni! 
 
 
 
 
 
 
 
Vill du kommentera förslagen till valen maila till info@nordictextileart.net senast 26.2 
Har du frågor maila till info@nordictextileart.net. 
 
 
Betal din medlemsavgift for 2022. Betal 30 Eur (300 sek). Foreninger og 
organisationer betaler 60 Eur (600 Sek). Du kan betale via paypal (du finner det under 
”become a member” på NTA sin hjemmeside www.nordictextileart.net) 
 
Utenfor Sverige bank transfer to Swedbank Account: 8214 - 9 924 857 620 - 0 
IBAN: SE91 8000 0821 4992 4857 6200 BIC: SWEDSESS 
c/o Josabet Werkmäster, Repslagaregatan 10, 211 21 Malmö, Sweden 

 
 
 
VÄLKOMNA! Vibeke, Juha, Åse, Josabet, Elisabeth, Maria, Lily, Berthe, Kari Merete, Olga, Pirkko,  
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