Friluftsfrämjandet Upplands Distriktsförbund

Distriktsstämma 2011
Protokoll fört vid avslutande distriktsstämma lördagen den 9 april 2011

Plats Quality Hotel Nacka

Mötesordförande

Inga Ovanmo Skoog

Mötessekreterare

Berndt Cahn

Justerare

Börje Isacson

Justerare

Gösta Axelson

§1
Öppning

Distriktsordförande Gudrun Lundholm hälsade tillsammans med kollegor från andra
distrikt i regionen välkommen till de avslutande distriktsstämmorna. Tanken är
att genomföra stämmorna parallellt med en gemensam mötesledning.
Närvarande styrelseledamöter presenterades.

Gudrun Lundholm förklarade stämman öppnad.
§2
Upprop och fastställande
av röstlängd
Upprop av lokalavdelningarnas ombud förrättades och röstlängden fastställdes
(bilaga 1), 22 ordinarie ombud representerande 27 röster och 9 av 21 lokalavdelningar.
§3
Fråga om stämman är
stadgeenligt kallad
Distriktsstämman förklarades i stadgeenlig ordning kallad.
§4
Val av ordförande
för stämman
§5
Val av sekreterare
för stämman
§6
Val av två justerare
§7
Fastställande
av dagordning

§8
Val av rösträknare
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Beslöts att till ordförande för stämman välja Inga Ovanmo Skoog som härmed tog
över ordförandeklubban.
Beslöts att till sekreterare för stämman välja Berndt Cahn.
Beslöts att till justerare att jämte mötesordföranden justera protokollet välja
Börje Isacson och Gösta Axelson.

Lars Hjertson, Uppsala, ifrågasatte avsaknad av en punkt för fastställande av det
som avhandlas under punkt 9. Efter diskussion
beslöts
att
fastställa dagordningen i befintligt skick men att få med en kommentar
om fastställande av punkt 9 i protokollet.
Beslöts att som rösträknare, utse valda justerare.
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§ 9 + 10 a
Behandling av resultat- och balansräkning samt verksamhets- och förvaltningsberättelse
Gudrun Lundholm berättade att man haft två styrelseledamöter knutna till
interimsstyrelsen och att det varit ”ett konstigt år”. Men verksamhet har det varit
och här framhävdes vuxenrehabresan till Österrike och ledarresan till Bergslagen.
Hon förmedlade också uttryckt sorg över att distriktstidningen Upplev inte
kommer ut mer. Inom Upplandsdistriktet har man haft en tävling, ett
vandringspris, till den lokalavdelning som uppvisar störst medlemsökning.
Distriktsstyrelsen har beslutat att vinnaren 2010 ska få behålla vandringspriset
för alltid. Det tillföll Knivsta lokalavdelning som dock inte hade något ombud
på plats och får motta priset vid ett annat tillfälle.
Avslutningsvis gjorde Gudrun stämman uppmärksam på den historiska
beskrivning, axplock från starten 1957 och fram till 2009, som utgör sista bladet
i sista verksamhetsberättelsen för Friluftsfrämjandet Upplands distriktsförbund.
Beslöts
att
lägga denna del av verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Den ekonomiska berättelsen kombinerades med redovisning av
dagordningens punkt 10 a avseende överföring av medel/tillgångar till
regionen.
Kassören Hans Karlsson redovisade ekonomin och informerade om att man
överfört 834.000 kr till regionen.
Markku Kaija, Storvreta, undrade över den stora skillnaden i balansen mellan 2009
och 2010, varpå Hans förklarade att det inte finns någon ny post avseende
förskottsbetalt medlemsbidrag i balansen samt att fonderingar/avsättningar lösts
upp och tillförts kapitalet.
Lars Jansson, Uppsala, ifrågasatte varför endast 834.000 kr överförts till regionen
om det nu fanns 853.981 kr vid årets slut. Hans Karlsson förklarade att det är
poster i balansen som reglerats innan resterande medel överförts till regionen.
På begäran från Lars Hjertson om ett klarläggande i frågan, redogjorde revisorn
Katrine Elbra m fl för hanteringen av återföringen från balansen till eget kapital.
Efter detta klarläggande förklarade mötesordföranden denna fråga färdighanterad
då den snarare berört ekonomisk förståelse än kritik av den ekonomiska skötseln
eller felaktigheter i redovisningen.
Beslöts
att
lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
§ 10 b - e
Redovisning av
hantering av övergång
från distrikt till region

§ 11
Revisorernas
berättelse

Hans Karlsson anmälde
att
alla avtal utom ett mobilabonnemang sagts upp
att
det rensats löpande och att arkivmaterial överlämnats till regionen
att
handlingar överlämnas till riks efter avslut och enligt avstämning av
eventuellt saknade begärda handlingar
att
distriktet avregistrerats hos Skatteverket.
Revisorn Katrine Elbra läste upp revisionsberättelsen i vilken ingick förslag att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

Distriktsstämmoprotokoll 2011
Friluftsfrämjandet Upplands distriktsförbund

sidan 2 av 3

Sign ordf & justerare

§ 12
Fråga om
ansvarsfrihet

§ 13
Anmälan om
nedläggning

§ 14
Avslutning
och avtackningar

Beslöts i linje med revisorernas förslag
att
resultat- och balansräkningen fastställs
att
årets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag
att
bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Friluftsfrämjandet Upplands distriktsförbund har tidigare beslutat att avsluta
distriktsverksamheten i syfte att övergå till att bli en del i Friluftsfrämjandet
Region Mälardalen. Detta tillstyrks av riksorganisationens styrelse som i och
med att undertecknat protokoll från denna avslutande distriktsstämma kommer
riksorganisationens styrelse tillhanda, förklarar distriktet nedlagt.

Mötesordföranden Inga Ovanmo Skoog, tackade för sig och förklarade stämman
avslutad.
Urban Jansson, intill nu distriktsordförande i Stockholm, framförde stämmornas tack
och blombukett till Inga Ovanmo Skoog för att hon genomfört mötesledningen
på ett förträffligt sätt trots inhopp i sista minuten och i denna speciella situation
med fyra parallella distriktsstämmor.
Gudrun Lundholm överlämnade tackgåvor till avgående styrelse, revisor och
personal och Berndt Cahn hade blommor i beredskap, inklusive en bukett till
avgående ordföranden Gudrun.
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