Dagordning årsmöte Friluftsfrämjandet Haninge
Protokoll årsstämma 2021 - 11 mars 2021
(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
Jimmy Müller väljs till ordförande för årsmötet.
4. Val av sekreterare för mötet
Christina Modéen 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
Johan Montelius väljs till justerare.
7. Val av rösträknare
Anton Vannesjö väljs till rösträknare.
8. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes av årsmötet
.
9. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning
Lokalavdelningsordförande Maria Modén håller genomdrag av verksamhetsberättelsen för år
2020.
Kassören Francois Herrault höll genomgång av årsredovisningen.
10. Föredragning av revisionsberättelse
Ole Sönnerborn gick igenom revisionsberättelsen.
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 ger styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
14. Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar
Förklarande för stämman att punkten måste ligga med då riksorganisationens stadgar måste
godkännas varje år. Årsmötet fastställer 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 2021.
18. Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande
verksamhetsräkenskapsår
Lokalavdelningsordförande Maria Modén gick igenom verksamhetsplan för lokalavdelningen.
Ordförande Maria Modén gick igenom förslag för budget till 2021.
Årsmötet fastställer årets budget och verksamhetsplan.
19. Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess styrelse
Mats Vass från valberedning redovisar valberedningens förslag som Maria Modén
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 godkänner ovan förslag.
21. Val av halva antalet styrelseledamöter samt eventuella fyllnadsval
Francois Herrault och Thomas Qvarnström ska väljas för omval. Edda Hallin avgår som
styrelseledamot
Ny kandidater är
Årsmötet godkänner Karin Storgårds som ny styrelseledamot
Årsmötet godkänner omval av Francois Herrault och Thomas Qvarnström.
22. Val av revisorer enligt stadgans §9.8 (se nedan)
Årsmötet godkänner att Mårten Ter-Borsch och Ole Sönnerborn väljs till revisorer för 2021

23. Val av valberedning
Årsmötet godkänner att Mats Vass och Jimmy Müller väljs till valberedning
24. Val av ombud till Regionstämma
Årsmötet beslutar att styrelsen bestämmer ombud till Regionsstämman och är man
intresserad av att gå så meddelar man styrelsen detta.
25. Övriga frågor
- Ledarutmärkelse
Ledarutmärkelser utdelas personligen av någon i styrelsen till ledare som är aktiva och ska
få förtjänstmärken.
26. Årsmötets avslutande
Jimmy Müller avslutar mötet
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