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Protokoll	fört	vid	Friluftsfrämjandet	
Eslövs	A� rsmöte	

Plats: Östra skolan (matsalen), Eslöv 

Tid: 2015-03-11 kl. 19.00 - 20.00 

Närvarande: 

Magnus Linde Krister P Forsberg 
Linda Dyberg-Ek Per Nilsson 
Björn Sterner Joakim Petersson 
Erik Hedén Bodil Andersson 
Kajsa Jönsson Martina Kvist Reimer 
Maria Axelsson Peter Eberyd 
 

§1 Årsmötets öppnade 
Styrelsens ordförande Magnus Linde förklarar årsmötet som öppnat 

§2 Upprop av röstberättigande medlemmar och fastställande av röstlängd 
Samtliga mötesdeltagare var röstberättigade medlemmar och röstlängden var tolv 
(12) närvarande enligt ovan. 

§3 Val av ordförande för årsmötet 
Magnus Linde valdes till ordförande för årsmötet 

§4 Val av sekreterare för årsmötet 
Krister P Forsberg valdes till sekreterare för årsmötet 

§5 Fråga om årsmötet stadgeenligt ordning kallat 
Årsmötet förklarades vara kallat i enlighet med stadgarna. Mötet var kallat via mail 
till samtliga ledare som hade i uppgift att sprida detta till sina gruppmedlemar. 
Styrelsen hade publicerat kallelsen i Eslövsbladet vecka 508. 

§6 Val av justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande, justera 
protokollet från årsmötet 

Peter Eberyd och Maria Axelsson valdes att räkna röster samt jämte ordförande 
Magnus Linde justera årsmötesprotokollet. 

§7 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. 

§8 Behandling av styrelsens resultat-och balansräkning samt verksamhets- 
och förvaltningsberättelse för det gångna året 

Kassören Björn Sterner föredrog resultat- och balansräkningen. Punkten Sjöholmen 
diskuterades vid resultaträkningen och styrelsen meddelades att denna inte är 
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reglerad och att vi kommer att ånyo uppvakta kommunen genom en skrivelse för att 
få till stånd en slutreglering, då föreningen har en innestående fordran på kostander 
som uppstod vid vattenskadan den 4 jan 2013. Resultat- och balansräkningen 
godkändes. 
Ordförande Magnus Linde föredrog verksamhets- och förvaltningsberättelse. 
Verksamhets- och förvaltningsberättelsen godkändes efter mindre justeringar av 
verksamhetsberättelsen avseende startpunkt höjning av medlemsavgift samt 
utdelande av förtjänstmärken hade blivit korrigerat. 

§9 Revisorernas berättelse för samma tid 
Revisor Joakim Petersson föredrog revisionsberättelse och meddelade att god 
ordning i föreningsräkenskaper råder och lades till handlingarna. Revisorerna föreslår 
att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2014 

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
Styrelsen ges ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2014. 

§11 Antagande av förenings stadgar 
Föreningsstadgar antogs 

§12 Behandling av ärende som styrelsen förelägger mötet 
Styrelsen hade inga ärenden att förelägga mötet. 

§13 Behandling av inkomna ärende/motioner 
Inga ärende eller motioner hade inkommit till mötet. 

§14 Fastställande av arvode till styrelsen 
Mötet beslutade att inga arvoden utbetalas till styrelsen. 

§15 Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande 
verksamhetsräkenskapsår 

Kassören Björn Sterner föredrog budgetplanen. Mötet diskuterade posten 
ledarutveckling och aktivitetsbidrag. Ordförande Magnus Linde förklarade syftet med 
ledarutveckling och att det finns en sju (7) årsregel för att erhålla aktivitetsbidrag för 
våra medlemmar. 
Verksamhetsplanen föredrogs av ordförande Magnus Linde där han poängterade 
vikten av att premiera våra ledare då de är nyckelpersoner för vår verksamhet, samt 
att stärka banden mellan vår ledare. Vidare arbetar styrelsen för att skapa 
möjligheter för barn födda 2010 eller äldre in i verksamheten, anledningen är att fem 
(5) står i kö. Emellertid saknas ledare för dessa barn. 

§16 Fastställande av terminsavgift för medlemmar 
Årsmötet beslutade att behålla nuvarande terminsavgifter. Det innebär att Knytte- 
och Mullebarn betalar 120kr per termin och Stövare-, Lufsare- och TVM-barn betalar 
150kr per termin. 
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§17 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 
Årsmötet beslöt att bibehålla nuvarande antal ledamöter. Det innebär sex (6) 
ledamöter samt ordförande. 

§18 Val av ordförande för en tid av ett (1) år 
Valberedningens föreslår Magnus Linde till föreningensordförande. Årsmötet valde 
Magnus Linde till ordförande för en tid av ett (1) år. 

§19 Val av två (2) år av halva antalet ledamöter samt eventuellt fyllnadsval 
Valberedningen föreslår att: 
Per Nilsson, Linda Dyberg Ek och Tobias Nilsson är valda på två (2) år (2014). 
Tobias Nilsson har anmält att han avgår, därför föreslår valberedningen fyllnadsval av 
Erik Heden på ett (1) år. Årsmötet valde Erik Hedén som fyllnadsval för Tobias Nilsson 
på ett (1) år. 
Valberedningen föreslår omval på två (2) år av Krister P Forsberg, Bodil Andersson 
och Björn Sterner. 
Årsmötet omvalde Krister P Forsberg, Bodil Andersson och Björn Sterner på två (2) år 
som ledamöter. 

§20 Val på ett (1) år av suppleanter 
Bordläggs, då tidigare årsmöte har beslutat att inte ha några suppleanter. 

§21 Val på ett (1) år av valberedning 
Årsmötet omvalde Maria Axelsson och Peter Eberyd till föreningsvalberedning för en 
tid av ett (1) år. 

§22 Val på ett (1) år av två (2) revisorer jämte personliga suppleanter 
Valberedningen föreslår att Martina Kvist Reimer väljs som revisor jämte Mats 
Edberg som personlig suppleant och Joakim Petersson väljs som revisor jämte Martin 
Kvist som personlig suppleant. 
Årsmötet omvalde Martina Kvist Reimer och Joakim Petersson som revisorer och 
Mats Edberg och Martin Kvist som personliga suppleanter enligt valberedningens 
förslag. 

§23 Val av ombud till Regionstämman 2015 
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utse ombud till regionstämman 2015. 

§24 Övriga frågor 
Avtackning av Tobias Nilsson (ej närvarande) som ledamot, emellertid kommer 
Tobias att stödja föreningen som materielredogörare. 
 
Utdelning av förtjänstmärken 2015 följande medlemmar har medaljerats: 

 
Maria Axelsson (Hararna), Peter Eberyd (Hararna), Kajsa Jönsson (Skogsmössen), 
Caroline Hansson ej närvarande (Ugglorna) och Malin Hansson ej närvarande 
(Skogsmössen) erhöll Förtjänsttecken (3år) 
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Martina Kvist Reimer (Huggormarna/revisor) och Magnus Linde (Styrelsen) erhöll 
Silvermärket (3+4år). 
Joakim Petersson (Huggormarna/revisor) erhöll Guldmärket (3+4+4år). 
 
Björn Sterner (Kalvarna/styrelsen) erhöll Stora förtjänstmärket 

§25 Årsmötet avslutas 
Magnus Linde tackade för förtroendet och avslutade årsmötet. 
 
 

Vid protokollet 

 

Originalet signerat   Originalet signerat 

Magnus Linde    Krister P Forsberg 
Ordförande    Sekreterare 
 

Originalet signerat   Originalet signerat 

Maria Axelsson   Peter Eberyd 
Justeringsman    Justeringsman 


