Protokoll från OI-Nordens Generalförsamling
19. september 2009, Solna, Stockholm
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenning av innkalling og forslag til behandling under pkt. 9
Valg av møteleder/dirigent, 2 referenter, 2 stemmetellere
Arbeidsutvalgets beretning for de siste 2 år
Revidert regnskap for de siste 2 år
Forslag til eventuelle vedtekts/stadgarendringer
Kontingent/medlemsavgift for de neste 2 år fastsettes
Arbeidsprogram for de neste 2 år
Presentasjon av arbeidsutvalget
Behandling av innkommede forslag (fra pkt. 1)

Närvarande: Jorun Olsen, Jouko Karanka, Karin Böe, Anne-Maria Hästbacka,
Susanne Qwist, Preben Nielsen och Carine Svenheden (OI-Nordens
arbejdsudvalg), Catharina Berggren, Birgitta Zakariasson, Therese
Rudolfsson, Carina Svensson, Louise Vidlund (RBU medlemmer).
Leder Jorun Olsen bød velkommen.
1. Kallelsen till Generalförsamlingen godkändes.
2. På lederens förslag valde mötet följande:
Ordförande/dirigent: Preben Nielsen
Sekreterare/referent: Carina Svenheden
Rösträknare/stemmetæller: Catharina Berggren
3. Styrelsens arbete 2008/2009 rapporterades av Jorun, och man kunne konstatera
att arbetet var forskridit/foregået enligt/efter antaget arbetsprogram.
4. Kassereren gick igenom räkenskaperna för de senaste två åren.
Regnskabet blev efterfølgende taget til efterretning.
5. Styrelsen har förslagit en revision av OI-Nordens stadgar/vedtægter för att
klargöra en del praktiska förhållanden, så som föreningens adress, samt få en
bättre logisk ordning i beskrivningen. Preben gick igenom de föreslagna
förändringar för mötet, varpå mötet valde att godkänna de nya stadgarna med en
mindre ändring i punkten 3.6 som nu lyder - Ordföranden och viceordföranden
kan väljas från samma land.
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6. Mötet beslutade att medlemsavgift/kontingent bibehålles oförändrad.
7. Arbetsprogrammet för OI-Norden 2010-2011 befanns tjäna föreningens syfte och
fastställdes enligt följande punkter:
Fortsatt samarbete mellan fackfolk i Norden.
Tillmötes gå fackfolkens önskemål på ett informationsutbyte från OI:are
Försätta att arrangera Nordiska sommarläger och /eller vuxenhelger eller
ungdomhelger.
Utveckla OI-Nordens hemsida.
Fortsatt sträva efter att göra det känt att det finns möjligheter att träffa andra
ungdomar från Nordiska land på Yahoo grupper till exempel. Uppmana föreningarna att
länka till dessa webplatser via sina hemsidor.
Fortsatt arbete på samarbete mellem de Nordiska organisationerna.
Arbeta för ömsesidig/gensidig information och sammararbete med OIFE.
8. Presentation av styrelsen.
Norge:
Jorun Olsen (til och med 2010) och Katin Böe
Finland:
Jouko Karanka och Anne-Maria Hästbacka (2009 ud)
Danmark:
Preben Nielsen och Alex Holm Petersen
Sverige:
Carina Svenheden ochSusanne Qvist (2009 ud)
Ny finsk ledamot från 2010 är Elisabet Hästbacka som ordinarie, och Anne-Maria
vara/suppleant.
9. Inga inkomna förslag förelåg .

Mötet avslutades med att Ordföranden för mötet och Jorun tackade församlingen for god ro og
orden.

Carina Svenheden

Preben Nielsen

Protokollet/referent
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