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Huddinge

Plats Kansliet, Arrendatorsvägen 2 B, Huddinge

Datum Onsdagen den 10 april 2019,k1 19.00.

Antal närvarande 16 personer var närvarande.

§1 Mötets öppnande Lokalavdelningens
öppnade mötet och

tillforordnade ordft)rande Jacob Beij er
hälsade alla hjrirtligt välkomna.

§2 Fastställande av
röstlåingd ftjr mötet.

Närvarolistan godkändes som röstlängd.

§3 Val av ordftirande
ftir mötet.

Beslutades attväl1a Bertil Ahlqvist som ordftirande f<ir mötet.

§4 Val av sekreterare
ftir mötet.

Beslutades attväljaNils Larsson till sekreterare för mötet.

§5 Fråga om mötet Zir i
stadgeenlig ordning
kaIlat.

Konstaterades att kallelse till arsmötet skett i stadgeenlig
ordning.

§6 Val av två justerare
att jämte
ordforande justera
protokollet.

Beslutades att till justerare välja
Karin Lindgren och Johan Fjellman

§7 Val av rösträknare Beslutades att till röstråiknare välja
Karin Lindgren och Johan Fjellman

§8 Dagordning §21 ströks rn dagordningen då regionstämman redan genomförts.
Därefter godkändes dagordningen.

§e Behandling av
styrelsens verksam-
hetsberättelse samt
resultat- och
balansräkning ftir
sistft)rflutet
riikenskapsar.

Verksamhetsberättelsen för år 2018 presenterades, diir Jacob
Beijer noga gick igenom avsnittet "Allmänt om verksamheten,,
inklusive ftiriindringar i redovisningsprinciperna.
Pär Sandström hävdade att redovisningen hanterats felaktigt bl a
avseende hantering av periodisering av kostnader och
redovisning av anställda.

Under rubriken fiäll kommenterades ftiregående års incident
under lokalavdelningens fiälltur som resulterat att ledaren
avstiingts fran fortsatt ledargåirning. Flera medlemmar uttryckte
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sitt missnöje med hanteringen inom riksorganisationen.
Lokalavdelningens dialog med riksorganisationen fortsätter.

Efter diskussion beslutades att godkänna
verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

Beslutades att fastställa redovisat bokslut

Pär Sandström och Mikaela Sterner reserverade sig mot dessa
beslut i de delar som avser ekonomisk redovisning.

§10 Revisoremas
berättelse för
samma tid.

Revisionsberättelsen presenterades och lades handlingarna.till

§ 11 Fråga om
ansvarsfrihet för
styrelsens
ft)rvaltning.

Beslutades att enligl revisorernas forslag bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20 1 8.

§12 Antagande av
Friluftsfriimjandets
stadgar

Beslutades enhalligt att i lokalavdelningens stadgar ändra
lydelserna enligt det som gäller i Friluftsfrämjandets stadgar
tagna 2018.

§ 13 Behandling av
iirenden som
styrelsen ftirelägger
mötet

Inga anmälda ärenden

§14 Behandling av
inkomna
ärenden/motioner

Inga motioner hade inkommit

§ 1s Behandling av
styrelsens
verksamhets- och
budgetplan för
kommande
verksamhets- och
räkenskapsår.

Beslutades att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan
för 2019

Styrelsen har inte haft möjlighet att utarbeta budget för 2019.
Beslutades att enligt Ove Håkanssons ftirslag uppdra åt styrelsen
att fullfölja budgetarbetet och skicka budgetförslaget till
lokalavdelningens medlemmar för synpunkter.

Per Sandström anförde att det inte går att godkänna
verksamhetsplanen utan budget och reserverade sig mot beslutet.
Också Mikaela Stemer reserverade sig.

§16 Val på ett är av
ordförande, tillika
ordförande i
styrelsen.

Beslutades attvälja Leif Malmlöf till ordftirande på ett år.

§17 Bestämmande av
antalet
styrelseledamöter

Beslutades att styrelsen ar 2018 skall bestå av sex ordinarie
ledamöter och en suppleant.
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§18 Val av
styrelseledamöter.

Rune Lindqvist, sammankallande i valberedningen, började med
atttacka styrelsen ftir att man trots turbulens med flera avgängar
lyckats leda verksamheten.

Beslutades att till ordinarie styrelseledamöter på två år utse:
Gunilla Ander (omval)
Jakob Beijer (omval)
Mikael Dahlke (omval)

Beslutades att till ordinarie styrelseledamöter på ett år utse:
Jan-Olof Sandin ($rllnadsval)
Birgitta Wahlström (fyllnadsval)
Fredrik Taberman (fyllnadsval)

Val på två år av
suppleant för övriga
styrelseledamöter.

Beslutades att till styrelsesuppleanter på två år utse:
Björn Hollertz (nyval)

Val av
valberedning

Beslutades att till valberedning utse:
Rune Lindqvist (omval), sammankallande
Cecilia Nilsson (omval)
Birgitta Kaving (omval)

§20 Val på ett år av två
revisorer jiimte 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:
Bengt Lagerstedt ftr RT (omval)
Nils Larsson for EO (nyval)

§21 Årsmötet avslutas. Innan mötet avslutades tackade Ove Håkansson
lokalavdelningen ftir det massiva stödet han fått och fortfarande
far i den svåra situation han hamnat genom beslutet att han inte
längre får vara ledare.

Mötesordftjranden tackade därefter deltagama ftir medverkan
och avslutade årsmötet.
Mötesordfciranden och sekreteraren samt avgående
styrelseledamöterna Bo Sjöberg och Ove Håkansson avtackades.
Pär Sandström kommer att avtackas vid särskilt arrangemang
med styrelsen.

Huddinge den 10 april2}l9
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