Protokoll fört vid årsmöte i Haninge lokalavdelning av Friluftsfrämjandet
den 17 mars 2016 i Vendelsö Bygdegård.
Närvarande vid årsmötet var 37 medlemmar samt Friluftsfrämjandets generalsekreterare Lars
Lundström.
1. Årsmötet öppnades av Görel Byh, lokalavdelningens styrelseordförande, som hälsade
deltagarna välkomna.
2. Den föreslagna dagordningen godkändes av årsmötet.
3. Björn Waern valdes till ordförande för årsmötet.
4. Gunborg Jungeteg valdes till sekreterare för mötet.
5. För att justera årsmötesprotokollet valdes Ida Forslund och Björn Hasselgren.
6. Mötesdeltagarna bekräftade att årsmötet hade utlysts i stadgeenlig ordning, dels i
Friluftsnytt nr 1/2016 dels på föreningens hemsida.
7. Verksamhetsberättelsen för 2015 hade delats ut till samtliga deltagare, som fick tid att läsa
igenom den.
Några korrigeringar och tillägg gjordes:
Valberedningen har bestått av Björn Hasselgren, Jonny Frimodig och Francois Herrault (ej
Görel Byh).
Ledarutbildningar - Susanne Frimodig har genomfört utbildning till vandringsledare.
Kanot - Som biträdande kajakledare har även Jonas Björk och Björn Waern ingått i
kanotsektionen.
Barnskridskoskolan - Under år 2015 har verksamheten haft 10 träffar. Birgitta och Rune
Andersson har varit huvudansvariga med Susanne Frimodig och Annicaa Bekkewold som
hjälpledare.
Förutom ovanstående tillägg ville ordförande Görel Byh peka på några speciellt positiva
punkter. Medlemsantalet har även under 2015 ökat. Föreningen har fått flera nya ledare inom
kanot, vandring och barnverksamheten.
Kajakverksamheten växer snabbt. Ulf Esebrant är ny grenledare för hela kanotsektionen.
Föreningen har under året på många olika sätt informerat om verksamheten, vilket säkert har
bidragit till den fina medlemsökningen från 580 medlemmar år 2014 till 643 registrerade för
år 2015.
Verksamhetsberättelsen ansågs med nämnda tillägg väl beskriva lokalavdelningens aktiviteter
under det gångna året och godkändes av årsmötet.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse och resultatsrapport för 2015 presenterades. I kassörens
frånvaro svarade revisor Rita Selestam på vissa frågor. Verksamhetens rörelseresultat slutade
med ett litet överskott medan 2015 års resultat efter avskrivningar äntligen visade ett litet
underskott.
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9. Revisionsberättelsen för 2015 lästes upp av Rita Selestam. Revisorerna föreslog att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2015.
10. Årsmötet godkände den presenterade ekonomiska rapporten för år 2015 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 2016 valdes Görel Byh.
14. Till ordinarie ledamöter på två år (2016-2017) valdes Ida Forslund (nyval), Gun Asp och
Leif Lindström (omval). Till ordinarie ledamot på ett år (2016) valdes Susanne Frimodig
(fyllnadsval). Två ordinarie ledamöter kvarstår i styrelsen ytterligare ett år, nämligen Maritha
Ström och Arja Wallin.
15. Till suppleanter i styrelsen för ett år valdes Matts Wallin och Maria Modén.
16. Till revisorer och suppleanter valdes på ett år:
Ordinarie - Rita Selestam och Kerstin Öberg, suppleanter - Nils Rothman och Eva Wallin.
17. Valet av två ombud jämte ersättare till regionstämman överlämnades av årsmötet till
styrelsen.
18. Val av ledamöter i valberedning för 2017 års styrelse föranledde en del diskussioner. En
fråga om hur valberedningen lägger upp sitt arbete ställdes till Björn Hasselgren, som har
varit sammankallande för 2016 års valberedning. Han beskrev att man sammanställer
intervjufrågor som ställs till styrelseledamöter vid valberedningens besök på styrelsemöten.
Dessa frågor används även när man frågar medlemmar om de vill åta sig styrelseuppdrag.
Efter visst övervägande åtog sig valberedningen för 2016 att utgöra valberedning för 2017.
Årsmötet ansåg att ledamöterna i valberedningen skulle kunna väljas enligt följande:
Francois Herrault på två år, Jonny Frimodig och Björn Hasselgren på ett år med Francois
Herrault som sammankallande. Om detta är förenligt med gällande stadgar så görs valet på
dessa villkor, annars gäller valet endast för 2017 års valberedning.
19. Verksamhetsplanen för år 2016 lästes upp av Görel Byh och antogs av årsmötet med
följande kommentarer:
Haninge kommun önskar mer samarbete. Speciellt med aktiviteter för integration av
nyanlända barn. Föreningen är beredd att söka lämpliga aktiviteter när kommunen erbjuder
stöd. Görel Byh var tveksam till vad föreningen skulle ha möjlighet att genomföra.
20. Budgeten för verksamhetsåret 2016 presenterades. Kassörens förslag visade på ett litet
överskott. Fråga kom upp om hur ansvariga ledare för större föreningsarrangemang såsom
flerdagsresor inom och utom landet samt flerdagspaddlingar och -cyklingar skulle hantera sina
rese-/boendekostnader under aktiviteten. Klas-Göran Klasson underströk att försiktighet
måste råda så att föreningen eller inblandade ledare inte hamnar i någon dispyt med
skattemyndigheterna. Årsmötet godkände budgetförslaget.
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21.Övriga frågor.
Kerstin Björck, barnledare i föreningen sedan decennier, hade erhållit utmärkelse ur Gösta
Frohms fond för sin insats för Friluftsfrämjandet och dess barnverksamhet. Lokalavdelningen
hyllade henne också med blommor och applåder.
22. Rune Andersson, mångårig cykel- och barnskridskoledare, avgår efter sju år ur styrelsen
och avtackades med blommor och applåder.
Samtidigt tackade ordföranden även årsmötets ordförande, sekreterare och ”bullfolket”
Birgitta Andersson och Maritha Ström för deras insatser inför och under kvällen med var sin
blombukett.
23. Årsmötet förklarades därefter avslutat.
Friluftsfrämjandets nya generalsekreterare sedan hösten 2015 Lars Lundström hade
hörsammat föreningens inbjudan att delta i årsmötet och ge en presentation av sina och
organisationens intentioner inför framtiden.
Lars underströk tillfredsställelsen med att Friluftsfrämjandets medlemstal växer. Man har för
avsikt att skapa en ny plattform på Internet för FF och dess lokalavdelningar. Man behöver
förslag om områden att täcka. Mångfallsfrågor kommer definitivt att vara ett område liksom
att skaffa flera partners till FF. Strategi till år 2020 är att FF får profil som samhällsnyttig
organisation. Tjänstmännen inom FF har fått sju mål att arbeta mot för att öka medlemsantalet
till 100.000. Lars påpekade även att det för vissa aktiviteter t ex Äventyrliga dagen finns
medel att söka hos den centrala FF-organisationen.
Görel Byh tackade Lars Lundström för hans information med en blombukett och hälsade
sedan alla närvarande välkomna till sedvanligt grandiost kaffekalas.
Haninge den 17 mars 2016

Gunborg Jungeteg, vid protokollet

Björn Waern, mötesordförande

Ida Forslund, justerare	


Björn Hasselgren, justerare
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