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Haninge lokalavdelning 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte i Haninge lokalavdelning av Friluftsfrämjandet 

den 14 mars 2013 i Vendelsö Bygdegård. 
 

Närvarande vid årsmötet var 30 medlemmar. 

 

1. Årsmötet öppnades av Börje Jungeteg, lokalavdelningens styrelseordförande, som hälsade 

deltagarna välkomna. 

 

2. Den föreslagna dagordningen godkändes av årsmötet. 

 

3. Curt Selestam valdes till ordförande för årsmötet. 

 

4. Gunborg Jungeteg valdes till sekreterare för mötet. 

 

5. För att justera årsmötesprotokollet valdes Klas-Göran Klasson och Matts Wallin. 

 

6. Mötesdeltagarna bekräftade att årsmötet hade utlysts i stadgeenlig ordning, dels i 

Friluftsnytt nr 1/2013 samt på föreningens hemsida. 

 

7. Verksamhetsberättelsen för 2012 presenterades av styrelsens ordförande med korta nedslag 

på de mest intressanta punkterna. Detta enligt deltagarnas önskan. Verksamhetsberättelsen 

ansågs väl beskriva lokalavdelningens aktiviteter under det gångna året. Nedgången i antal 

 medlemmar kommenterades. Uppgift från Friluftsfrämjandets riksorganisation har visat att 

 ca 150 av föregående års medlemmar ej hade betalat medlemsavgiften för 2012 den 30 

september 2012.  

 

8. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2012 presenterades av Börje Jungeteg. Verksamheten 

har även det gångna året givit ett rejält överskott. Huvudsaklig anledning är att återbäringen 

av medlemsavgifter från riksorganisationen har ökat samt att kanotaktiviteterna och 

samarbetet med Korpen har givit extra stort tillskott 2012. 

 

9. Revisionsberättelsen för 2012 lästes upp av Torbjörn Jansson, en av de ordinarie 

revisorerna för 2012. 

 

10. Årsmötet godkände den presenterade ekonomiska rapporten för år 2012. 

 

11. Börje Jungeteg informerade om arkiveringen av lokalavdelningens handlingar på  

kommunhuset i Handen. 

 

12. Revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning godkändes 

av årsmötet. 

 

13. Inga ärenden eller motioner hade lämnats till behandling av årsmötet 2013. 
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14. Vid planeringskonferens den 13 oktober 2012 arbetades ett förslag till verksamhetsplan 

för 2013 fram. I princip har planen följts hittills och endast små justeringar har gjorts för 

övriga året. Verksamhetsplanen för 2013 ansågs därför ligga fast och godkändes av årsmötet. 

 

15. Börje Jungeteg gick igenom budgeten för 2013, som antogs i föreslaget skick.  

 

16. Årsmötet beslöt att styrelsen även fortsättningsvis ska bestå av ordförande, sex ordinarie 

ledamöter och två suppleanter. Ordförande och suppleanter väljs på ett år och ordinarie 

ledamöter på två år. Tre av ordinarie ledamöter väljs på två år vid ett årsmöte och de övriga 

tre likaledes på två år vid därpå följande årsmöte. 

 

17. Börje Jungeteg valdes till lokalavdelningens ordförande för år 2013. 

 

18. Till ordinarie ledamöter på två år valdes Kjell Johansson, Tom Larsson och Maritha 

Ström. Såsom ordinarie ledamöter för 2013 kvarstår Carina Andersson, Rune Andersson och 

Leif Lindström. 

 

19. Till suppleanter på ett år valdes Gun Asp och Katarina Wigle. 

 

20. Såsom ordinarie revisorer på ett år valdes Torbjörn Jansson och Rita Selestam. Till 

revisorssuppleanter på ett år valdes Nils Rothman och Kerstin Öberg. 

 

21. Valet av två ombud jämte ersättare till Regionstämman samt två ombud med ersättare 

överlämnades av årsmötet till styrelsen. 

 

22. Följande grenledare valdes av årsmötet på ett år: 

 

Skogsknytte/Skogsmulle/  

Skogsströvare Kerstin Björck 

Frilufsare Vakant 

TVM Gustav Bergholtz 

Barnskridskor Birgitta Andersson 

Skogs-, stads- och 

kulturvandringar Björn Hallberg 

Vuxen-Mulle Kerstin Björck 

Långfärdsskridskor Leif Lindström 

Kanadensare  Björn Hasselgren 

Kajak Gustav Bergholtz 

Fjäll/sommar Börje Jungeteg 

Cykling/Landsväg Rune Andersson 

I Ur och Skur/lokalt Carina Andersson 

 

23. Till medlemsombud på ett år valdes Matts Wallin. 

 

24. Till friluftsmiljöombud på ett år valdes Jonas Hedlund. 

 

25. Till medlemmar i redaktionen för Friluftsnytt samt föreningens hemsida valdes på ett år 

Inger Klasson, Tom Larsson och Torbjörn Jansson. Det påpekades samtidigt att styrelsens 

ordförande automatiskt ingår i redaktionen såsom ansvarig utgivare. 

 

26. Till I Ur och Skur-representant-Centralt valdes Kerstin Andersson på ett år. 
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27. Till materialförvaltare valdes på ett år Börje Jungeteg. 

 

28. Till nyckelansvarig valdes på ett år Eva Wallin. 

 

29. Till valberedning inför årsmötet 2014 omvaldes Björn Hasselgren (sammankallande), 

Kerstin Björck, Maud Lindström och Curt Selestam. 

 

12. Det fanns inga övriga frågor att behandla, men Börje Jungeteg tog tillfället i akt att  

framhålla hur trevligt det var att se ”nygamla” ansikten i styrelsen och som funktionärer, 

nämligen Jonas Hedlund, Katarina Wigle och Kjell Johansson, som hälsades särskilt 

välkomna till styrelse- och funktionärsarbetet i lokalavdelning. 

En andra fråga som Börje Jungeteg tog upp var hur ledarna i de olika grenarna bäst skulle 

stödjas. Lokalavdelningen har ju en bra ekonomisk ställning. Förslag kom upp om att hitta 

lämpligt profilplagg, t ex skaljacka eller tjockare väst. 

Beslöts att lämna frågan till den nyvalda styrelsen att återkomma med förslag. 

 

31. Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för förtroendet. 

 

13. Följande avgående styrelseledamöter och funktionärer tackades för värdefulla insatser  

med var sin bukett blommor: 

Klas-Göran Klasson, Christine Söderberg och Anders Woldberg. 

 

Därefter följde överdådigt kaffesamkväm för vilket alla tackade Birgitta Andersson, Ulla 

Jansson och Christine Söderberg. 

 

Haninge 2013-03-14 

 

 

 

Gunborg Jungeteg, vid protokollet Curt Selestam, mötesordförande 

 

 

Justerat av: 

 

 

 

Klas-Göran Klasson  Matts Wallin 


