HANINGE
Protokoll fört vid årsmöte i Haninge lokalavdelning av Friluftsfrämjandet
den 19 mars 2015 i Vendelsö Bygdegård.
Närvarande vid årsmötet var 34 medlemmar.
1. Årsmötet öppnades av Börje Jungeteg, lokalavdelningens styrelseordförande, som hälsade
deltagarna välkomna.
2. Den föreslagna dagordningen godkändes av årsmötet.
3. Anders Tysk valdes till ordförande för årsmötet.
4. Gunborg Jungeteg valdes till sekreterare för mötet.
5. För att justera årsmötesprotokollet valdes Ida Forslund och Matts Wallin.
6. Mötesdeltagarna bekräftade att årsmötet hade utlysts i stadgeenlig ordning, dels i
Friluftsnytt nr 1/2015 dels på föreningens hemsida.
7. Verksamhetsberättelsen för 2014 presenterades av styrelsens ordförande med korta nedslag
på de mest intressanta punkterna. Uppgången i antal medlemmar underströks som ett positivt
tecken för verksamheten.
En korrigering under punkten VANDRINGAR gjordes. Björn Hallberg och Göte Lindholm
hade genomfört åtta vandringar - ej sju som angivits i verksamhetsberättelsen.
Ett tillägg gjordes också under punkten PADDLING: Francois Herrault hade även genomfört
en Mörkerpaddling samt en aktivitet Lek med kajak under hösten 2014 utöver det
annonserade programmet.
Francois Herrault ställde i detta sammanhang frågan hur genomförda aktiviteter ska meddelas
inför sammanställning av verksamhetsberättelsen. Börje Jungeteg svarade att det är
grenledarnas ansvar att leverera denna information till styrelsen.
Verksamhetsberättelsen ansågs med nämnda tillägg väl beskriva lokalavdelningens aktiviteter
under det gångna året och godkändes av årsmötet.
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8. Styrelsens förvaltningsberättelse och resultatsrapport för 2014 presenterades av kassören
Leif Lindström. Resultatet för 2014 ger överskott.
9. Revisionsberättelsen för 2014 lästes upp av Torbjörn Jansson, en av de ordinarie
revisorerna för 2014.
10. Årsmötet godkände den presenterade ekonomiska rapporten för år 2014 och beviljade

styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsårets förvaltning.
11. Inga ärenden att behandla av årsmötet hade inkommit.
12. Årsmötet godkände att antalet styrelseledamöter och -suppleanter bibehålls oförändrade,
nämligen sju ordinarie inkl ordförande och två suppleanter.
13. Till lokalavdelningens ordförande för verksamhetsåret 2015 valdes Görel Byh.
14. Till ordinarie ledamöter på två år (2015-2016) valdes Kjell Johansson, Maritha Ström och
Arja Wallin. Tre ordinarie ledamöter kvarstår i styrelsen ytterligare ett år, nämligen Rune
Andersson, Gun Asp och Leif Lindström.
15. Till suppleanter i styrelsen för ett år valdes Ida Forslund och Susanne Frimodig.
12. Till revisorer och suppleanter valdes på ett år:
Ordinarie - Rita Selestam och Kerstin Öberg, suppleanter - Nils Rothman och Eva Wallin.
17. Val av två ombud jämte ersättare till regionstämman överlämnades av årsmötet till
styrelsen.
18. Val av ledamöter i valberedning för 2016 års styrelse föranledde en del övertalning.
Resultatet blev att följande åtog sig detta uppdrag: Björn Hasselgren (sammankallande),
Jonny Frimodig och Francois Herrault.
För att underlätta val av valberedning kommande år föreslog Klas-Göran Klasson att
valberedningen skall bestå av tre ledamöter, som sitter på tre år, men att en av ledamöterna
avgår varje år och ersätts med en ny. Eftersom detta förslag eventuellt medför en
stadgeändring lämnades det vidare till den nya styrelsen att undersöka och förslå lämplig
hantering.
19. Verksamhetsplanen för innevarande verksamhetsår presenterades av Börje Jungeteg och

godkändes av årsmötet.
20. Leif Lindström presenterade budgeten för verksamhetsåret 2015. Årsmötet godkände
densamma.
21.Under punkten Övriga frågor tog Inger Klasson upp diskussionen kring vår
föreningstidning Friluftsnytt. Hennes förslag var att f o m år 2016 tidningen utges endast en
gång per år. Informati on ska dessutom gå ut till medlemmarna per epost upp till fyra gånger
per år.
Inger Klasson föreslog att tidningen innevarande år ges ut med ett aktivitetsblad i maj och
tidning alt.aktivitetsblad i augusti. Det underströks att hemsidan är det viktigaste organet för
spridning av information inom och utom föreningen.
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Hela frågan om tidningens utgivande överlämnades av årsmötet till styrelsen
Anders Tysk informerade om Vikingarännet, som för 2016 kommer att ligga kvar på
ordinarie bana. Dessutom finns tankar på ett skridskolopp på Drevviken, där föreningar och
kommuner runt Drevviken skulle kunna vara aktiva. Anders ställde frågan om det finns
intresse att engagera sig från vår förenings sida. Kontakt får hållas med styrelsen i detta.
22. Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för förtroendet.
Börje Jungeteg tackade Anders Tysk för väl genomfört möte med en blombukett. Även
avgående styrelseledamöterna Katarina Wigle och Börje Jungeteg samt avgående revisor
Torbjörn Jansson fick som tack för sina insatser blombuketter. Eva Skytte, som varit
Mulleledare sedan 1981, avtackades med blomstercheck.
Därefter följde överdådigt kaffesamkväm för vilket alla tackade Birgitta Andersson och
Maritha Ström.
Anders Tysk avslutade kvällen med en uppskattad bildpresentation av sina skridskoturer
under denna vinter.
Haninge 2015-03-19

Gunborg Jungeteg, vid protokollet

Anders Tysk, mötesordförande

Justerat av:

Ida Forslund

Matts Wallin
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