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Norrviken 

ÅRSMÖTE FÖR 2021 FRILUFTSFRÄMJANDET NORRVIKEN LOKALAVDELNING 

Plats: Digitalt via Teams 

Datum: 2022-03-16 

Tid: 19:00-20:15 

Närvarande: 17 personer 

 

1. Mötets öppnande. Mötet öppnades 19:00 med presentation av styrelsen. 

2. Val av ordförande för mötet. Lars Sundström valdes som ordförande. 

3. Val av sekreterare för mötet. Stina Marin valdes som sekreterare. 

4. Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat. Ja - Äventyr på FF:s hemsida 30 dagar 

innan. Samt Facebook och mejl. 

5. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet. Anneli Risberg och Peter 

Friborg valdes att agera justerare. 

6. Val av rösträknare. Fredrik Holmberg valdes att agera rösträknare. 

7. Godkännande av dagordning. Godkändes av samtliga i mötet.  

8. Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets- och 

förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 

Ekonomi 2021. Liksom förra året har ekonomin varit svårplanerad pga Covid, men lägre 

inkomster har följts av lägre utgifter. Anmärkningsvärt för skridskogrenen är att den låga 

intäktsbudgeten pga vintern 2021:s dåliga isar överskridits med intäkter från december 2021 då 

isläget var väldigt bra och flera nybörjarkurser planerades. Kajak hade färre ledarutbildningar än 

planerat och MTB fler än planerat. Sammantaget slutar budget med överskott på +32.279 

kronor. 
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Norrviken 

 

Kajakverksamhet 2021. Första halvan av säsongen påverkades gruppstorlek och samåkning 

fortfarande av pandemirestriktioner. Vi genomförde 14 turaktiviteter i blandad svårighetsgrad 

och nådde 122 deltagare. Under året infördes direktbetalning vid anmälan för helgturer och ett 

totalpris inklusive kajak vid provapåturer. En introkurs för ny ledare. 

Skridskoverksamhet 2021. Säsongen 2020/2021 var skridskomässigt ett onormal år för 

skridskoåkning. Isläget i närområdet var dåligt och pga pandemirestriktioner anordnades inga 

gemensamma bussresor till avlägsna isar. Totalt genomfördes 9 turer med 68 deltagare och 6 

ledare. Alla turer utfördes i samarbetsgruppens Alliansens regi. Ingen kursverksamhet bedrevs 

pga pandemin.  

MTB 2021. Under året har det genomförts 22 turer, endast kvällsturer för att undvika 

fikapaus. Deltagargenomsnittet har varit 10 personer, sammanlagt har det varit drygt 223 

deltagare under året. Två ledarutbildningar gör att MTB nu har 8 ledare.  

 

9. Revisorns berättelse för samma tid. Räkenskaperna är förda med god ordning och 

noggrannhet och redovisningshandlingarna har inte givit anledning till anmärkning. En mindre 

avvikelse noteras att årsmötet hålls 16/3 istället för senast 15/3. Revisorn föreslår att styrelsen 

beviljas ansvarsfrihet den tid revisionen avser. 

10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet. 

11.  Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet. Inga förslag/ärenden från styrelsen. 

12.  Behandling av inkomna ärenden/motioner. Inga inkomna ärenden. 

13.  Fastställande av arvode till styrelsen: 20.000 kronor fördelas jämnt i styrelsen. Inga 

motsättningar från mötets deltagare.  

 

14.  Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhets- 

räkenskapsår. 

Ekonomi. Föreningen hoppas på något större medlemsantal kommande säsong, många nya 

medlemmar i skridsko under januari-mars. Alla grenarna (kajak, skridsko och MTB) får ett större 

belopp från sparpengarna att köpa nya ledarkläder för. Skridsko har redan haft välbesökta 

nybörjarkurser vilket bidrar till större intäkter, kajak planerar något fler turdagar än 2021 och 

MTB planerar återuppta helgdagsturer. Alla grenarna har kostnader i ledarutbildning under 

kommande 2022. 
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Kajak verksamhetsplan 2022. Något fler turaktiviteter än tidigare år, inklusive en längre 

Ålandstur. Ledarträff dels materialvård men även en social helg. Ledarkläder och två 

utbildningar Steg 1 respektive Steg 2. Fortsatt arbete med Office 365 för förbättring av 

delaktighet. Fortsatt direktbetalning vid anmälan till helgturer. Inleda samtal om framtida 

samarbete med Sollentuna Kanotklubb.   

Skridsko verksamhetsplan 2022. Bra vinteris resulterar i flera välbesökta nybörjarkurser och 

turer. Samarbete samt fadderarbete med andra lokalavdelningar tex Sollentuna och Vallentuna. 

Fortsätta med mejlutskick inför turaktiviteter via Friluftsfrämjandets register vilket når ca 2.500 

skridskointresserade. Nya skridskojackor i Friluftsfrämjandets blå färg. 

MTB verksamhetsplan 2022. Regelbundna kvällsturer måndagar april-oktober. 3-6 

helgdagsturer under sommar-höst. Cykelunderhåll. Samverkan med andra lokalavdelningar och 

intressegrupper för att bredda utbudet för personer med ökat cykelintresse. Vidareutbilda 

gamla och nya ledare.  

 

Presentation av valberedning. 

15.  Val av styrelseordförande på ett år.  

Lars Sundström – omval på ett (1) år för perioden 2022 godkändes av samtliga mötesdeltagare. 

16.  Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.  

Mötet beslutar att styrelsen består av 9 personer. 

17.  Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
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Norrviken 

 Kassör: Mikael Stralström. Nyval på två (2) år för perioden 2022-2023 godkändes av 

samtliga mötesdeltagare. 

 Sekreterare: Stina Marin. Nyval på två (2) år för perioden 2022-2023 godkändes av 

samtliga mötesdeltagare.               

 Grenledare Kajak: Ingrid Holmberg. Nyval på två (2) år för perioden 2022-2023 godkändes 

av samtliga mötesdeltagare 

 Grenledare Skridsko: Staffan Dahlström. Omval på två (2) år för perioden 2022-2023 

godkändes av samtliga mötesdeltagare. 

 Suppleant Mountainbike: Peter Friborg. Omval på två (2) år för perioden 2022-2023 

godkändes av samtliga mötesdeltagare. 

Kvarvarande styrelseledamöter 

 Grenledare Mountainbike: Fredrik Holmberg. Tidigare vald för perioden 2021-2022 

 Suppleant Kajak: Anita Karlén. Tidigare vald för perioden 2021-2022 

 Suppleant Skridsko: Urban Lennartsson. Tidigare vald för perioden 2021-2022 

 

18.  Avgående styrelseledamöter 

Anneli Risberg, kassör 

Emanuel Skoglund, sekreterare 

Stina Marin, grenledare kajak  

 

19.  Val av revisorer. 

Revisor – Berndt Berglund - Omval på ett (1) år för 2022  

Revisor - nyval på ett (1) år för 2022 förslag: Ulla Morling Uppsäll 

Revisor – nyval på ett (1) år för 2022 förslag: Christina Nelson Södersten  

 

20.  Val av valberedning fram till nästa årsmöte 

Sammankallande Vakant: Förslag att fråga Ulla Morling Uppsäll 

Nyval Anneli Rising 

Omval Malte Olsén 

. 
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Norrviken 

21.  Val av två ombud till regionstämma Norrviken har två röstberättigade ombud till 

regionstämman. Årsmötet kan besluta att dessa utses av styrelsen. 

 

22.  Övriga frågor 

Utmärkelser delas ut enligt nedan: (kommer med posten) 

 Förtjänstmärke delas ut till: Malte Olsén, MTB 

 Förtjänstmedalj i silver delas ut till: Fredrik Holmberg, MTB 

 Förtjänstmedalj i guld delas ut till: 

Anders Frisell, Johanna Doshé, Lars Sundström, Mikael Stralström, kajak och Anna-Karin 

Holmberg-Dahlström kassör i SA 

 Stora Förtjänstmärket delas ut till: 

Anja Noack skridsko/kajak, Ewa Nilsson, kajak och Anna-Karin Holmberg-Dahlström  

Byggstart av ombyggnation vid Norrviken IP. Ordförande berättar om läget och om kontakt 

som tas med Sollentuna Kanotklubbs styrelse för att inleda samarbete om lokal och eventuell viss 

verksamhet. 

23.  Mötet avslutas klockan 20:10 

 

 

Protokollet signeras digitalt 

  

Lars Sundström    Stina Marin 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

Peter Friborg    Anneli Risberg 

Protokolljusterare   Protokolljusterare 
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Norrviken 


ÅRSMÖTE FÖR 2021 FRILUFTSFRÄMJANDET NORRVIKEN LOKALAVDELNING 


Plats: Digitalt via Teams 


Datum: 2022-03-16 


Tid: 19:00-20:15 


Närvarande: 17 personer 


 


1. Mötets öppnande. Mötet öppnades 19:00 med presentation av styrelsen. 


2. Val av ordförande för mötet. Lars Sundström valdes som ordförande. 


3. Val av sekreterare för mötet. Stina Marin valdes som sekreterare. 


4. Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat. Ja - Äventyr på FF:s hemsida 30 dagar 


innan. Samt Facebook och mejl. 


5. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet. Anneli Risberg och Peter 


Friborg valdes att agera justerare. 


6. Val av rösträknare. Fredrik Holmberg valdes att agera rösträknare. 


7. Godkännande av dagordning. Godkändes av samtliga i mötet.  


8. Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets- och 


förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 


Ekonomi 2021. Liksom förra året har ekonomin varit svårplanerad pga Covid, men lägre 


inkomster har följts av lägre utgifter. Anmärkningsvärt för skridskogrenen är att den låga 


intäktsbudgeten pga vintern 2021:s dåliga isar överskridits med intäkter från december 2021 då 


isläget var väldigt bra och flera nybörjarkurser planerades. Kajak hade färre ledarutbildningar än 


planerat och MTB fler än planerat. Sammantaget slutar budget med överskott på +32.279 


kronor. 


 


 


 


 


 


 


 







 


 
Norrviken 


 


Kajakverksamhet 2021. Första halvan av säsongen påverkades gruppstorlek och samåkning 


fortfarande av pandemirestriktioner. Vi genomförde 14 turaktiviteter i blandad svårighetsgrad 


och nådde 122 deltagare. Under året infördes direktbetalning vid anmälan för helgturer och ett 


totalpris inklusive kajak vid provapåturer. En introkurs för ny ledare. 


Skridskoverksamhet 2021. Säsongen 2020/2021 var skridskomässigt ett onormal år för 


skridskoåkning. Isläget i närområdet var dåligt och pga pandemirestriktioner anordnades inga 


gemensamma bussresor till avlägsna isar. Totalt genomfördes 9 turer med 68 deltagare och 6 


ledare. Alla turer utfördes i samarbetsgruppens Alliansens regi. Ingen kursverksamhet bedrevs 


pga pandemin.  


MTB 2021. Under året har det genomförts 22 turer, endast kvällsturer för att undvika 


fikapaus. Deltagargenomsnittet har varit 10 personer, sammanlagt har det varit drygt 223 


deltagare under året. Två ledarutbildningar gör att MTB nu har 8 ledare.  


 


9. Revisorns berättelse för samma tid. Räkenskaperna är förda med god ordning och 


noggrannhet och redovisningshandlingarna har inte givit anledning till anmärkning. En mindre 


avvikelse noteras att årsmötet hålls 16/3 istället för senast 15/3. Revisorn föreslår att styrelsen 


beviljas ansvarsfrihet den tid revisionen avser. 


10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet. 


11.  Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet. Inga förslag/ärenden från styrelsen. 


12.  Behandling av inkomna ärenden/motioner. Inga inkomna ärenden. 


13.  Fastställande av arvode till styrelsen: 20.000 kronor fördelas jämnt i styrelsen. Inga 


motsättningar från mötets deltagare.  


 


14.  Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhets- 


räkenskapsår. 


Ekonomi. Föreningen hoppas på något större medlemsantal kommande säsong, många nya 


medlemmar i skridsko under januari-mars. Alla grenarna (kajak, skridsko och MTB) får ett större 


belopp från sparpengarna att köpa nya ledarkläder för. Skridsko har redan haft välbesökta 


nybörjarkurser vilket bidrar till större intäkter, kajak planerar något fler turdagar än 2021 och 


MTB planerar återuppta helgdagsturer. Alla grenarna har kostnader i ledarutbildning under 


kommande 2022. 







 


 
Norrviken 


 


 


 


 


 


 


 


Kajak verksamhetsplan 2022. Något fler turaktiviteter än tidigare år, inklusive en längre 


Ålandstur. Ledarträff dels materialvård men även en social helg. Ledarkläder och två 


utbildningar Steg 1 respektive Steg 2. Fortsatt arbete med Office 365 för förbättring av 


delaktighet. Fortsatt direktbetalning vid anmälan till helgturer. Inleda samtal om framtida 


samarbete med Sollentuna Kanotklubb.   


Skridsko verksamhetsplan 2022. Bra vinteris resulterar i flera välbesökta nybörjarkurser och 


turer. Samarbete samt fadderarbete med andra lokalavdelningar tex Sollentuna och Vallentuna. 


Fortsätta med mejlutskick inför turaktiviteter via Friluftsfrämjandets register vilket når ca 2.500 


skridskointresserade. Nya skridskojackor i Friluftsfrämjandets blå färg. 


MTB verksamhetsplan 2022. Regelbundna kvällsturer måndagar april-oktober. 3-6 


helgdagsturer under sommar-höst. Cykelunderhåll. Samverkan med andra lokalavdelningar och 


intressegrupper för att bredda utbudet för personer med ökat cykelintresse. Vidareutbilda 


gamla och nya ledare.  


 


Presentation av valberedning. 


15.  Val av styrelseordförande på ett år.  


Lars Sundström – omval på ett (1) år för perioden 2022 godkändes av samtliga mötesdeltagare. 


16.  Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.  


Mötet beslutar att styrelsen består av 9 personer. 


17.  Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
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 Kassör: Mikael Stralström. Nyval på två (2) år för perioden 2022-2023 godkändes av 


samtliga mötesdeltagare. 


 Sekreterare: Stina Marin. Nyval på två (2) år för perioden 2022-2023 godkändes av 


samtliga mötesdeltagare.               


 Grenledare Kajak: Ingrid Holmberg. Nyval på två (2) år för perioden 2022-2023 godkändes 


av samtliga mötesdeltagare 


 Grenledare Skridsko: Staffan Dahlström. Omval på två (2) år för perioden 2022-2023 


godkändes av samtliga mötesdeltagare. 


 Suppleant Mountainbike: Peter Friborg. Omval på två (2) år för perioden 2022-2023 


godkändes av samtliga mötesdeltagare. 


Kvarvarande styrelseledamöter 


 Grenledare Mountainbike: Fredrik Holmberg. Tidigare vald för perioden 2021-2022 


 Suppleant Kajak: Anita Karlén. Tidigare vald för perioden 2021-2022 


 Suppleant Skridsko: Urban Lennartsson. Tidigare vald för perioden 2021-2022 


 


18.  Avgående styrelseledamöter 


Anneli Risberg, kassör 


Emanuel Skoglund, sekreterare 


Stina Marin, grenledare kajak  


 


19.  Val av revisorer. 


Revisor – Berndt Berglund - Omval på ett (1) år för 2022  


Revisor - nyval på ett (1) år för 2022 förslag: Ulla Morling Uppsäll 


Revisor – nyval på ett (1) år för 2022 förslag: Christina Nelson Södersten  


 


20.  Val av valberedning fram till nästa årsmöte 


Sammankallande Vakant: Förslag att fråga Ulla Morling Uppsäll 


Nyval Anneli Rising 


Omval Malte Olsén 


. 


 







 


 
Norrviken 


21.  Val av två ombud till regionstämma Norrviken har två röstberättigade ombud till 


regionstämman. Årsmötet kan besluta att dessa utses av styrelsen. 


 


22.  Övriga frågor 


Utmärkelser delas ut enligt nedan: (kommer med posten) 


 Förtjänstmärke delas ut till: Malte Olsén, MTB 


 Förtjänstmedalj i silver delas ut till: Fredrik Holmberg, MTB 


 Förtjänstmedalj i guld delas ut till: 


Anders Frisell, Johanna Doshé, Lars Sundström, Mikael Stralström, kajak och Anna-Karin 


Holmberg-Dahlström kassör i SA 


 Stora Förtjänstmärket delas ut till: 


Anja Noack skridsko/kajak, Ewa Nilsson, kajak och Anna-Karin Holmberg-Dahlström  


Byggstart av ombyggnation vid Norrviken IP. Ordförande berättar om läget och om kontakt 


som tas med Sollentuna Kanotklubbs styrelse för att inleda samarbete om lokal och eventuell viss 


verksamhet. 


23.  Mötet avslutas klockan 20:10 


 


 


Protokollet signeras digitalt 


  


Lars Sundström    Stina Marin 


Ordförande   Sekreterare 


 


 


 


Peter Friborg    Anneli Risberg 


Protokolljusterare   Protokolljusterare 
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