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 Protokoll fört vid Årsmöte 

  med  

 Friluftsfrämjandet Huddinge lokalavdelning 
    

 

 

 

 

Plats 

 

Kansliet, Arrendatorsvägen 2 B, Huddinge 

Datum 

 

Måndagen den 12 mars 2018, kl 19.00. 

Antal närvarande  
enligt bifogade närvarolista 

vilken utgör röstlängd 

 

23 personer. 

   

§ 1  Lokalavdelningens ordförande Leif Malmlöf  öppnade mötet 

med att hälsa alla hjärtligt välkomna. 

 

§ 2 

 

Fastställande av 

röstlängd för mötet. 

 

Beslutades att närvarolistan godkändes som röstlängd. 

§ 3 

 

Val av ordförande 

för mötet. 

 

Beslutades att välja Nils Larsson som ordförande för mötet. 

§ 4 

 

Val av sekreterare 

för mötet. 

 

Beslutades att välja Gunilla Andér till sekreterare för mötet. 

§ 5 Fråga om mötet är i 

stadgeenlig ordning 

kallat. 

 

Konstaterades att kallelse till årsmötet skett i stadgeenlig 

ordning. 

§ 6 Val av två justerare 

att jämte ordförande 

justera protokollet. 

 

Beslutades att till justerare välja 

Rune Lindqvist och Fredrik Taberman 

§ 7 Val av rösträknare Beslutades att till rösträknare välja 

Rune Lindqvist och Fredrik Taberman 

§ 8 Dagordning Föreslagen dagordning godkändes  

 

§ 9 Behandling av 

styrelsens verksam- 

hetsberättelse  samt 

resultat- och 

balansräkning för 

sistförflutet 

räkenskapsår. 

 

Verksamhetsberättelsen för år 2017 presenterades helt kort 

genom att ordföranden läste upp aktuella rubriker. 

Beslutades att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den 

till handlingarna. 

Bokslut för 2017 med balans och resultat gicks igenom. Pär 

Sandström  kommenterade bl a att lokalavdelningen har en 

stark ekonomi ,inte minst genom fullbokad skidskola, ökat 

antal vandringar tex utomlands och en stor klätterverksamhet 

som tillsammans ger största bidraget till lokalavdelningen.  

Kommunala bidrag är en osäkerhetsfaktor fn utgår hyresbidrag 
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samt statligt lönebidrag. .  Årets överskott blev drygt 29.000:- . 

Lokalavdelningens andel av medlemsavgifter är fortfarande låg.  

Beslutades att fastställa redovisat bokslut  

 

§ 10 Revisorernas 

berättelse för samma 

tid. 

 

Revisionsberättelsen presenterades och lades till handlingarna 

§ 11 Fråga om 

ansvarsfrihet för 

styrelsens 

förvaltning. 

 

Beslutades att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen full 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

§ 12 Antagande av 

Friluftsfrämjandets 

stadgar 

 

 Beslutades enhälligt att i lokalavdelningens stadgar ändra 

lydelserna enligt det som gäller i Friluftsfrämjandets stadgar 

tagna 2017.  

 

§ 13 Behandling av 

ärenden som 

styrelsen förelägger 

mötet 

Inga anmälda ärenden 

§ 14 Behandling av 

inkomna 

ärenden/motioner 

Inga motioner hade inkommit 

§ 15 Behandling av 

styrelsens 

verksamhets- och 

budgetplan för 

kommande 

verksamhets- och 

räkenskapsår. 

 

Verksamhetsplan samt budgetförslag för 2018 gicks översiktligt 

igenom rubrik för rubrik..  Kommenterades föreslagen budget 

att den baseras på genomförd skidskola.  Beslutades att 

godkänna styrelsens förslag till verksamhets- och budgetplan 

för 2018. Prognos 2019 visar hur beroende vår ekonomi är av 

skidskolan.  

 

§ 16 Val på ett år av 

ordförande, tillika 

ordförande i 

styrelsen. 

 

Beslutades att välja Leif Malmlöf till ordförande på ett år. 

§ 17 

 

 

 

Bestämmande av 

antalet 

styrelseledamöter  

Beslutades att styrelsen år 2018 skall bestå av åtta ordinarie 

ledamöter och fyra suppleanter. 

 

 

 

 

 

§ 18 

 

 

Val på två år av 

halva antalet 

styrelseledamöter. 

 

 

Beslutades att till ordinarie styrelseledamöter på två år utse: 

 

Carl-Henrik Carlsson               (omval) 

Hans Kjelleryd                        (omval) 

Ewa Hedlund                          (omval) 

Peter Lindström                      (nyval)                        

Kvarstående styrelseledamöter sedan föregående år är: 
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Ove Håkansson  

Gunilla Andér 

Jakob Beijer 

Bo Sjöberg  

                    

        Val på två år av 

suppleant (er) för 

övriga 

styrelseledamöter. 

 

Kvarstående styrelsesuppleant sedan föregående år är: 

Jan-Olof Sandin  

Beslutades att till styrelsesuppleanter utse:                   

Mikael Dahlke           (omval på 1 år) 

Fredrik Taberman       (nyval på 2 år) 

Birgitta Wahlström     (nyval på 2 år) 

 

    

Val av valberedning 

Beslutades att till valberedning utse: 

Rune Lindqvist (omval)  sammankallande 

Cecilia Nilsson                    (omval) 

Birgitta Kaving                    (nyval) 

Pär Sandström                      (nyval) 

§ 20 Val på ett år av två 

revisorer jämte två 

personliga 

suppleanter. 

 

Beslutades att till revisorer på ett år utse: 

Rolf Trana       (omval)  

Erling Olsson                      (omval) 

och som personliga suppleanter på ett år utse: 

Bo Fahlén      för RT           (omval)  

Bengt Lagerstedt   för EO   (omval) 

 

§ 21 Val av ombud jämte 

ersättare till 

Regionstämman. 

 

Beslutades att som ombud till Regionstämman (5st) utse: 

Janne Sandin och Cecilia Nilsson. Övriga platser överlåtes till 

styrelsen att utse.  

§ 22 Årsmötet avslutas. Mötesordföranden tackade deltagarna för medverkan och 

avslutade årsmötet. Rune Lindqvist tackade styrelsen för 

utmärkt arbete under 2017 och Pär Sandström framförde tack 

till våra grenledare för deras värdefulla insats.  

  Mötesordföranden  och valberedningen samt avgående 

styrelseledamoten Karin Lindgren avtackades med blommor. 

Avgående grenledare för alpina grenen Anna Båtelsson liksom 

avgående ansvarig för miljöfrågorna Anna-Lena Handell 

avtackas brevledes.. Kaffe och tårta serverades. Därefter fick vi 

ta del av en fjällvandring i Lappland  2017 med Ove och Rune 

som ledare med många fina bilder och tillhörande 

kommentarer. 

 

Huddinge den 12 mars 2018 

 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

Gunilla Andér  Nils Larsson 

 

Justeras: 

 

 

Fredrik Taberman  Rune Lindqvist 


