Dagordning årsmöte Friluftsfrämjandet Haninge
Protokoll årsmöte 2022 10 mars 2022
(enligt våra stadgar paragraf §9.1.2)
Närvarande vid mötet var vid mötets början 19 röstberättigade samt 1 ombud
Under mötet tillkom 3 röstberättigade samt 2 ombud
Totalt 22 röstberättigade samt 3 ombud.
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.
Vid mötets öppnande var 19 röstberättigade samt 1 ombud
3. Val av ordförande för mötet
Tobias Brander väljs till ordförande för årsmötet.
4. Val av sekreterare för mötet
Karin Storgårds 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
Annicaa Bekkewold och Liz Nordström väljs till justerare.
7. Val av rösträknare
Thomas Henriksson väljs till rösträknare.
8. Godkännande av dagordning.
Delar av de röstberättigade deltagarna saknar förtroende för styrelsens arbete och hantering
av frågor och önskar att lägga till en punkt i dagordningen att hela styrelsen ska upp för
omval. Efter kontroll av Friluftsfrämjandets stadgar för val av styrelse framkommer en
tolkning att hela styrelsen inte kan komma upp till omval vid samma årsmöte.
Även efter genomgång av Friluftsfrämjandets stadgar kvarstår diskussion om hur tolkning
kan göras av val inom Friluftsfrämjandets stadgar för val av styrelse.
Tre förslag läggs fram för att komma vidare på årsmötet.
Till denna omröstning har 3 röstberättigade samt 2 ombud tillkommit till mötet.
Totalt är det nu 22 röstberättigade samt 3 ombud.

Förslag 1: Att årsmötet ska avslutas och senareläggas när vidare tolkning av
Friluftsfrämjandets stadgar har fastställt om det i Friluftsfrämjandets stadgar för val av
styrelse kan avse omval av hela styrelsen.
Detta förslag får 10 röster.
Förslag 2. Ändra dagordningen för punkt 21 som avser val av styrelse på detta mötet.
Detta förslag får 7 + 3 =10 röster
Förslag 3: Att årsmötet ska fortsätta med befintlig dagordning utan ändring av punkt 21 som
avser val av styrelse.
Detta förslag får 12 röster.
Årsmötet godkände dagordningen efter omröstning utan ändring av punkt 21 val av halva
antalet styrelseledamöter samt eventuella fyllnadsval .

9. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning
Lokalavdelningsordförande Maria Modén håller genomdrag av verksamhetsberättelsen för
år 2021.
Kassören Francois Herrault håller genomgång av årsredovisningen.
10. Föredragning av revisionsberättelse
Maria Modén gick igenom revisionsberättelsen.
11. Fastställande av disposition av resultat
Årsmötet godkänner resultaträkning och balansrapport. Samt att 2021 års resultat om
49.669 kr förs över i nästa års räkning.
12. Fastställande av verksamhetsberättelse och årsredovisning
Årsmötet fastställer verksamhetsberättelsen och årsredovisningen.
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
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 2022.
18. Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för
kommande verksamhets räkenskapsår
Lokalavdelningsordförande Maria Modén gick igenom verksamhetsplan för
lokalavdelningen.
Kassör Francois Herrault gick igenom förslag för budget till 2022.
Årsmötet fastställer budget och verksamhetsplan.
19. Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess styrelse
Mats Vass från valberedning redovisar valberedningens förslag 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 godkände ovan förslag.
21. Val av halva antalet styrelseledamöter samt eventuella fyllnadsval
Marie Littke, Christel Birgell, Lubna Boudjema, Stina Taylor ska väljas för omval.
Åsa Liljegren avgår som styrelseledamot.
Mats Vass från valberedning redovisar valberedningens förslag på fyllnadsval på 1 år för
Emelie Stålhammar.
Förslag inkommer under mötet om att ingen av de ledamöter som är uppe för omval ska
väljas för omval. Inga fler förslag på nya styrelsemedlemmar har meddelats till
Valberedningen och inga nya förslag inkommer under mötet.
Vid röstning för omval blir resultat
Nej för omval 8 + 3 = 11
Ja för omval 13
Årsmötet godkänner efter omröstning omval av Marie Littke, Christel Birgell, Lubna
Boudjema, Stina Taylor på 2 år.
Vid fyllnadsval av Emelie Stålhammar röstar 0 personer nej.
Årsmötet godkänner Emelie Stålhammar som ny styrelseledamot på 1 år.
22. Val av revisorer enligt stadgans §9.8 (se nedan)
Årsmötet godkänner att Tim Atterving och Annicaa Bekkewold väljs till revisorer för 2022.
23. Val av valberedning
Valberedningen meddelar att sittande valberedning Mats Vass samt Jimmy Müller avgår på
posten Valberedning. Inga namn på kandidater har kommit in till valberedningen.
Två nya personer behöver väljas till valberedningen och Anton Vannesjö föreslås och Anton
tackar ja till att föreslås. Då önskan är två personer på post valberedning lämnas förslag på
ett flertal personer, men samtliga föreslagna personer tackar nej till uppdrag.
Årsmötet godkänner att Anton Vannesjö väljs till valberedning och ger styrelsen uppdrag att

välja ytterligare en person till valberedningen.
24. Val av ombud till Regionstämma
Årsmötet ger styrelsen uppdrag att välja ombud till Regionstämman.
25. Övriga frågor
Delar av deltagarna i årsmötet är missnöjda med styrelsens hantering av värdegrund inom
kanot grenen. Deltagarna saknar förtroende för styrelsens arbete och tycker att styrelsen
inte har hanterat frågor på ett korrekt sätt och att även jäv har förekommit. Styrelsens
ordförande Maria Modén förklarade att de personer inom styrelse som kan betraktas som jäv
inte har deltagit i arbetet med att lösa de meningsskiljaktigheter som finns. I denna frågan
har styrelsen tagit hjälp från två medlare från Friluftsfrämjandet Mälardalen. I denna fråga
finns olika versioner av vad som har inträffat. Inga konkreta förslag på lösning kommer fram i
mötet. Årsmötet föreslår att kanot grenen får diskutera denna frågan vidare inom grenen.

Utdelning av förtjänstmärken. (Dessa kommer räknas upp och själva utdelningen blir senare
antingen via post eller om vi ska ha ledarkonferens).
Stora förtjänstmärke: 15år
Maria Modén
Marie Littke
Förtjänstmärke: 3år
Veronica Byberg
Ulrika Bäckman Fröberg
Helena Grudemo
Tessan Hellström
Irene Kimanius
Laurent Krummenacher
Frida Littke
Peter Littke
Fredrik Modeen

Patrik Modeen
Milka Montonen
Kirsti Niemiaho
Cajsa Sandelius
Johanna Stenberg
Guldmedalj: 11år
Beatrice Holm
Silvermedalj: 7år
Malinda Flogby Emanuelsson
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