Protokoll årsstämma 2020 - 9 mars 2020
(enligt våra stadgar paragraf §9.1.2)

Närvarande vid mötet var 36 röstberättigade.

1. Mötets öppnande
Lokalavdelningens ordförande Maria Modén hälsar samtliga deltagare välkomna och öppnar
mötet.

2. Upprop av röstberättigade medlemmar
Maria Modén ropar upp de röstberättigade.

3. Val av ordförande för mötet
Björn Waern väljs till ordförande för årsmötet.

4. Val av sekreterare för mötet
Ida Forslund väljs som sekreterare till årsmötet.

5. Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat
Årsmötet finner årsmötet enligt stadgan kallad.

6. Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
Jimmy Müller och Maria Malm väljs till justerare.

7. Val av rösträknare
Annicaa Bekkewold och Niklas Fridéen väljs till rösträknare.

8. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns efter tillägg på punkten övrigt: ”Representant till Ur och Skur” samt
”Ledarutmärkelse”.

9. Föredragning av verksamhetsberättelse och
årsredovisning
Lokalavdelningsordförande Maria Modén håller genomdrag av verksamhetsberättelsen för år
2019. Bland annat är Haninge lokalavdelning den mest verksamma lokalavdelningen i
Friluftsfrämjandet i år.
Kassören Francois Herrault höll genomgång av årsredovisningen. Bland annat har
lokalavdelningen ökat i antalet medlemmar vilket gett pengar till lokalavdelningen och ökat
budgeten för ledarutbildningar då många nya ledare utbildats.

10. Föredragning av revisionsberättelse
Matts Wallin gick igenom revisionsberättelsen. Ska tas tillbaka för korrektion av datum.

11. Fastställande av disposition av resultat
Årsmötet godkänner resultaträkning och balansrapport.

12. Fastställande av verksamhetsberättelse och
årsredovisning
Årsmötet fastställer verksamhetsberättelsen och årsredovisningen.

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

14. Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar
Förklarande för stämman att punkten måste ligga med då riksorganisationens stadgar måste
godkännas varje år. Årsmötet antar Friluftsfrämjandets stadgar som lokalavdelningens
stadgar.

15. Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
Inga ärenden att förelägga mötet.

16. Behandling av inkomna ärenden/motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet.

17. Fastställande av arvode till styrelsen
Årsmötet beslutar att inget arvode till styrelsen utgår för verksamhetsåret 2020.

18. Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan
för kommande verksamhetsräkenskapsår
Lokalavdelningsordförande Maria Modén går igenom verksamhetsplan för lokalavdelningen.
Närvarande grenledare för kanot, vandring, klättring, långfärdsskridskor och cykling går
igenom verksamhetsplan för sina respektive grenar. Även vuxenmulle beskriver sin
verksamhet för närvarande.
Kassören Francois Herrault går igenom förslag för budget till 2020.
Diskussion kring borttagandet av verksamhetsplaneringen. Stämman beslutar att ge
styrelsen i uppdrag efter förslag att göra om verksamhetsplaneringen till ett Feedbackforum
för medlemmar.
Årsmötet fastställer verksamhets- och budgetplan.

19. Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess
styrelse
Mats Vass från valberedning redovisar valberedningens förslag som är Maria Modén som
styrelseordförande. Årsmötet väljer Maria Modén som ordförande på ett år.

20. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
eventuella suppleanter
Förslag från valberedningen är åtta ordinarie ledamöter plus ordförande. Inga suppleanter.
Årsmötet röstar igenom förslaget.

21. Val av halva antalet styrelseledamöter samt eventuella
fyllnadsval
Marie Littke och Christell Birgell ska väljas för omval. Irene Kimanius och Ida Forslund avgår.
Nya kandidater är Lubna Boudjema, Stina Taylor och Åsa Liljegren.

Årsmötet godkänner Lubna Boudjema, Stina Taylor och Åsa Liljegren som nya
styrelseledamöter.

22. Val av revisorer enligt stadgans §9.8 (se nedan)
Matts Wallin och Rune Andersson avgår. Mårten Ter-Borch och Ole Sönnerborn väljs av
årsmötet till nya revisorer. Revisorsuppleant saknas.

23. Val av valberedning
Valberedningen föreslår Per Rugsveen och Mats Vass för nyval. Årsmötet röstar igenom
förslaget.

24. Val av ombud till Regionstämma
Årsmötet beslutar att överlåta val av ombud till styrelsen.

25. Övriga frågor
- Ledarutmärkelse
Ledarutmärkelser utdelas till ledare som är aktiva och ska få förtjänstmärken.
- Representant Ur och Skur
Kerstin Björck föreslår Johannes Frey som representant.

26. Årsmötets avslutande
Avtackning av de som avgår. Årsmötet avsluats 20:46.
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