Styremøte 26. Januar, 2021.
Til stede: Flemming Nielsen, Stig Horsberg, Anna Bodil Hald. Bjørn
Petersen, Pär Connelid, Ritta Ekengren, Aaro Söderlund og Lars Aamodt.
Meldt forfall: Ann-Charlott Hadju-Rafis.
1. Leder Flemming åpnet møtet ved å ønske velkommen og spesielt til Ritta Ekengren. Finlands
nye representant i styret som skal gå inn for Aaro Söderlund. Hun presenterte deretter seg
selv. Hun har særskilt god kontakt med Aaro og Ulrica og blir derfor en viktig person i styret
for å arrangere årsmøtet i Aabos Skjärgård.
2. Godkjenning av dagsorden.
Siden Aaro var til stede var det praktisk om vi løfter punkt 9 i dagsorden på agendaen opp
som punkt 4. Vedtak: Forslaget ble enstemmig godkjent
3. Godkjenning av referat fra styremøte avholdt 6.11.2020.
Vedtak: Referatet enstemmig godkjent. Sendes til Bjørn i PDF og godkjennes endelig på neste
årsmøte.
4. Årsmøtet i Åbos Skjärgård 2020 utsatt til 2021.
Ritta orienterte om situasjonen. Alle skjærgårdshoteller har ledig kapasitet. Det store
spørsmålet er smittesituasjonen og derved hvilken status vaksinasjonen har i våre
medlemsland når arrangementet blir arrangert. I tillegg må vi ha en frist for påmelding som
gjør det mulig å planlegge reisen. 36 deltakere er påmeldt fra i fjor.
Vedtak: Rittas orientering tas til etterretning. Det tas en endelig beslutning på neste
styremøte. Det sendes ut informasjon fra de enkelte medlemslandene om den nåværende
situasjonen.
5. Forbundets økonomi og drift. a: Årsregnskap 2020.
Økonomi og drift og årsregnskap (N.kr.): Beholdning 31.12.20 på kr 350 287 fratrukket
depositum tidligere betalt til årsmøtet i Finland (kr 80 894) gir en netto på kr 269 393.
Foreløpig oversikt over kostnader ved NB Røros: Trykking ca. kr 40 000, utsendelse ca. kr 20
000, layout kr 9 000. Det er allerede forhåndsbestilt et salg på 250 eks. til en pris på kr 12
500.
Vedtak: Revisjonsberetningen, status vedrørende beholdning og oversikt vedrørende NB tatt
til etterretning. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
6. Medlemsutvikling og verving, kontaktpersoner, status på betalende medlemmer og
kategorier.
DK 5 nye medlemmer, SV 6 nye medlemmer og utfører samtidig en sterk utsiling over
medlemmer som ikke har betalt årlig etter våre regler.
Vedtak: Ritta tar over som Finlands kontaktperson. Flemming skriver fullmakt til Ulrica slik at
Ritta kan få ansvaret for den finske bankkontoen.
7. Forbundet på Internett.
Det går støtt fram med stoff og løpende endringer. Der er nå 61 abonnenter på nye innlegg.

I facebok-gruppa er det nå 222 "medlemmer".
8. Lommen 57
Flere artikler fra DK og to fra NO. Redaksjonsmøte i nærmeste tid.
9. Nordisk bygd.
Det er interesse fra flere hold på Gotland om NB derfra. Pär undersøker om muligheter og
kostnader ved opptrykning.
10. Andre arrangementer.
Vega: Tidligere påmeldte tilskrives.
Skagen: Mulig med 20 deltakere.
Koster: Sen vår med mulighet for årsmøte.
Slåttekurs i Romania.
11. Rapporter og meddelelser.
Ingen
12. Samarbeid med eksterne:
Pär kunne fortelle om mulighet for samarbeid med Högskolen i Halmstad
13. Arkivet: Det tas på nytt kontakt med Oluf og det undersøkes videre om en mer permanent og
sikker situasjon.
14. Neste styremøte torsdag den 11. mars.
Møtet hevet.
Lars Aamodt

