
 

 
Bålsta lokalavdelning 

 

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSMÖTE DEN 9 MARS 2022 
Tid: 19:00. Plats: via Teams. 

 

§1  Mötets öppnande.   

Bålsta lokalavdelnings ordförande Kicki Garheden Fredriksson öppnade mötet 

och hälsade alla varmt välkomna. 
  

§2 Upprop av röstberättigade medlemmar.   

Följande röstberättigade medlemmar närvarade vid årsmötet: 

Kicki Garheden Fredriksson, Johan Ahrebo, Jacky Eriksson, Anna Holstein, 

Mathias Sjunnegård Tedebäck, Ann-Charlotte Kits, Sirpa Juslenius, Jonathan 

Hedberg, Mikael Fredriksson 

 

§3 Val av ordförande för mötet.   

Till mötesordförande valdes Sirpa Juslenius. 
  

§4 Val av sekreterare för mötet.   

Till mötessekreterare valdes ordinarie sekreterare Johan Ahrebo. 
  

§5 Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat.   

Närvarande medlemmar ansåg mötet i stadgeenlig ordning kallat. 
   

§6 Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.   

Till justerare valdes Mathias Sjunnegård och Jonathan Hedberg. 
  

§7 Val av rösträknare.   

Till rösträknare valdes Johan Ahrebo, Jonathan Hedberg. 
  

§8 Godkännande av dagordning.   

Dagordningen godkändes och fastslogs 

  

§9 Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets- 

och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret.   

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen för 2021 föredrogs av ordförande 

Kicki Garheden Fredriksson 

Resultat- och balansräkningen  för 2021 föredrogs av ordförande Kicki 

Garheden Fredriksson 

Dokumenten lades till handlingarna. 
 

§10 Revisorns berättelse för samma tid.   

Revisorns berättelse för verksamhetsåret 2021 föredrogs av ordinarie revisor 

Jacky Eriksson. 

Dokumenten lades till handlingarna. 
 

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.   

Med hänvisning till § 9 och § 10 beviljades lokalavdelningens styrelse 

ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret (2021). 
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§12 Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar.   

Mötet antog Friluftsfrämjandets stadgar.  

 
 

§13 Behandling av ärenden som styrelsen förelägger årsmötet.   

Intet. 
  

§14 Behandling av inkomna ärenden/motioner. 

Intet. 
  

§15 Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande 

verksamhets-/räkenskapsår.   

Verksamhetsplanen för 2022 föredrogs av ordförande Kicki Garheden 

Fredriksson och godkändes av årsmötet.  

 

Budgetplan 2022 föredrogs av mötesordförande ordförande Kicki Garheden 

Fredriksson och godkändes av årsmötet. 
 

§16 Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess styrelse.   

  Till lokalavdelningens ordförande, på 1 år, valdes Kicki Garheden Fredriksson. 
 

§17 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter.   

Mötet bestämde att antalet styrelseledamöter skall vara 6 st samt att antalet 

suppleanter skall vara 1 st. 
 

§18 Val av halva antalet ledamöter samt eventuella fyllnadsval.   

Till ledamöter på 2 år valdes, Johan Ahrebo, Ann-Charlotte Kits, Sirpa 

Juslenius.   

Till suppleanter på 1 år, valdes Thomas Törnquist 
 

§19 Val av valberedning.   

Till valberedare valdes Mikael Fredriksson. Valberedning och Styrelse får lägga 

till en person i valberedningen under året 
  

§20 Val av två revisorer med personliga suppleanter.   

Mötet fastslog, enligt valberedningens förslag, att en revisor utan personlig 

suppleant skall väljas. 

Till revisor, på 1 år, valdes Jacky Eriksson.  
 

§21 Val av ett ombud till Regionstämma.   

  Uppgiften hänskjuts till nästkommande styrelse att besluta. 
 

§22 Utmärkelser.   

Inga i år 

 

§23  Mötet avslutas.  

  Mötesordförande Sirpa Juslenius avslutade mötet klockan 19:44. 
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Vid protokollet  Mötesordförande 

 
 
 
 
 Johan Ahrebo  Sirpa Juslenius 
 
 
 
 

Justeras 
         
 
 
 

Mathias Sjunnegård  Jonathan Hedberg 
 


