Protokoll fört vid Friluftsfrämjandet i Haninges årsmöte
torsdagen den 20 mars 2014
1.

Årsmötet öppnades av vår ordförande Börje Jungeteg och alla kände sig
välkomna.

2.

Dagordningen godkändes

3.

Till ordförande för mötet valdes Börje Jungeteg

4.

Till sekreterare valdes Görel Byh

5.

Inger Klasson och Sigbritt Olsson valdes att justera protokollet

6.

Kallelse till årsmötet har utlyst enligt stadgarna, 14 dgr innan

7.

Behandling av verksamhetsberättelsen
- medlemsantalet har ökat och en fråga var, om man kan se i vilka
åldersgrupper ökningen har skett. Medlemsombudet Matts Wallin meddelar
Görel så att det kommer med protokollet.
Så här ser det ut:
Födelseår 1925-48
81 st
Födelseår 1949-93
307st
Födelseår 1994-2014
208 st
-under året har medlemmarna i ”vinterbadarklubben” ökat till sex personer.
-en ny Frilufsargrupp har startats av Lasse Forslund
Därefter lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.

8.

Behandling av förvaltningsberättelse och resultatrapport
Vår kassör Leif Lindström gick igenom ekonomirapporterna. Vår ekonomi är
fortfarande mycket god.

9.

Revisionsrapporten lästes upp och inga anmärkningar fanns att tillgå som
vanligt.

10.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

11.

Inga motioner eller ärenden har inkommit till styrelsen.

12.

Antalet ledamöter bestämdes även fortsättningsvis till sex personer och två
suppleanter.

13.

Till ordförande på ett år omvaldes Börje Jungeteg.

14.

Till ledamöter valda på två år valdes:
Gun Asp
nyval
Rune Andersson
omval
Leif Lindström
omval
Kvarstår ett år till:
Maritha Ström
Tom Larsson
Kjell Johansson

15.

Till suppleanter valda på ett år valdes:
Carina Andersson
nyval
Katarina Wigle
omval

16.

Val av två revisorer jämte två supplenter på ett år valdes:
Torbjörn Jansson, ordinarie
omval
Rita Celestam, ordinarie
omval
Nils Rothman, suppleant
omval
Kerstin Öberg, suppleant
omval

17.

Börje Jungteg och Arja Wallin valdes att representera lokalavdelning på
Regionstämman.

18.

Val av grenledare på 1 år
Grenledare för långfärdsskridskor är vakant, efter att Leif Lindström avsagt sig
uppdraget.
Skogsknytte/skogsmulle/skogsströvare Kerstin Björck
Frilufsare
Lasse Forslund
TVM
Gustav Bergholtz
Barnskridskor
Birgitta Andersson
Skogs-stads-kulturvandringar
Björn Hallberg
Vuxenmulle
Kerstin Björck
Kanadensare
Björn Hasselgren
Kajak
Gustav Bergholtz
Fjäll-sommar
Börje Jungeteg
Cykel-landsväg
Rune Andersson
I ur-och skurverksamheten
Carina Andersson

19.

Till medlemsombud på ett år valdes Matts Wallin.

20.

Till friluftsmiljöombud på ett år valdes Jonas Hedlund.

21 a.

Till redaktionen för Friluftsnytt och hemsidan valdes på ett år
Inger Klasson, Francois Herrault och Torbjörn Jansson.

21 b.

Björn Hasselgren omvaldes på ett år som PR-ansvarig.

22.

Kerstin Andersson omvaldes på ett år som representant för I Ur och skurcentral information.

23.

Börje Jungeteg omvaldes på ett år som vår materialförvaltare.

24.

Eva Wallin omvaldes på ett år som nyckelansvarig.

25.

Så var det dags att välja valberedning och det blev väldigt tyst………
en låååååång stund. Detta pga att nästan alla i föregående valberedning
meddelat att de inte ville fortsätta. De har hållit på ett antal år.
Men vi måste ha en valberedning och följande personer skred, med viss tvekan,
till verket:
Björn Hasselgren, sammankallande
Görel Byh
Jonny Frimodig

26.

Behandling av verksamhetsplanen för 2014. Det är egentligen en formsak men
enligt stadgarna ska planen godkännas av årsmötet. Man kan ju alltid diskutera
varför egentligen. Vilket också gjordes. Vi har ju alltid en verksamhetsplanering
på hösten där alla medlemmar inbjuds att deltaga. Verksamhetsplanen finns på
vår hemsida.
Årsmötet klubbade hur som helst igenom VP:n.

27.

Kassör Leif gick igenom budget för 2014 och det fanns inget särskilt att säga om
den. Genomarbetat som vanligt, varför den också godkändes.

28.

Övriga frågor
I nästa års verksamhetsberättelse ska det framgå vilka som har genomgått
ledarutbildningar. Det är upp till grenledarna att meddela styrelsen detta.
Frågan kom upp om vilket uppdrag valberedningen har inför nästa år.
Uppdraget är att välja styrelse och revisorer. Det betyder att styrelsen
fortsättningsvis utser grenledare och övriga funktionärer, vilket flera
lokalavdelningar gör idag.

29.

Börje avslutade den officiella delen av årsmötet.

30.

Nu följde avtackning och blomutdelning till:
Leif för sina många år som grenledare för långfärdsskridskor
Maud Lindström och Kerstin Björck för sitt arbete i valberedningen
Curt Celestam nämndes också men var inte närvarande och fick därför inga
blommor. Kanske han får det senare….
Så var det dags för bildvisning och ”föredrag” av Mattias Pettersson om
utgrävningar i Tyresta.
Efter detta intressanta föredrag blev det kaffe och sedvanligt ”kakdopp”.

Vid protokollet:

Görel Byh
sekreterare
Justeras:

Börje Jungeteg

Inger Klasson

Sigbritt Olsson

Närvarolista
Gunborg och Börje Jungeteg
Sigbritt Ohlsson
Inger och Klas-Göran Klasson
Birgitta och Rune Andersson
Björn Hallberg
Kerstin Björck och Lennart Andersson
Gudrun och Nisse Hägglund
Maud och Leif Lindström
Margaretha och Tom Larsson
Maritha Ström
Arja Wallin och Björn Hasselgren
Ulla och Torbjörn Jansson
Hendry Asp
Görel Byh
Lasse Forslund
Jonny Frimodig och Susanne Classon
Jonas Hedlund
Francois Herrault
Marie-Louise och Mathias Andersson
Eva Skytte-Eriksson
Eva och Matts Wallin

33 st

