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Friluft sfrämj andet Huddinge
8t2800-2287

Protokoll ftirr vid Årsmöte
med

Friluftsfrämjandet Huddinge Iokalavdelning

Protokoll från årsmöte 2020
För verksamhetsår 2019

Plats Kansliet, Arrendatorsvägen 2 B, Huddinge

Datum Onsdagen den 11 mars, kl 19.00.

Antal näryarande 16 personer var närvarande,

§1 Mötets öppnande Lokalavdelningens ordft)rande Leif Malmlöf öppnade mötet och
hälsade alla hjärtligt välkomna.

§2 Fastställande av
röstlängd för mötet.

Närvarolistan godkändes som röstliingd.

§3 Val av ordförande
for mötet.

Beslutades att välja Leif Malmlöf som ordförande för mötet.

§4 Val av sekreterare
för mötet.

Beslutades attväl1a Gunilla Anddr till sekreterare ft)r mötet.

§s Fråga om mötet är i
stadgeenlig ordning
kallat.

Konstaterades att kallelse
ordning.

årsmötet skett i stadgeenligrill

§6 Val av två justerare
att jiimte
ordförande justera
protokollet.

Beslutades att till justerare välja
Susanna Wennberg och Kristina Löwenberg

§7 Val av rösträknare Beslutades att till rösträknare välja
Susanna Wennberg och Kristina Löwenberg

§8 Dagordning Dagordningen godkiindes,

§e Behandling av
styrelsens verksam-
hetsberättelse samt
resultat- och
balansräkning för
sistförflutet
räkenskapsår.

Jakob Beijer gick igenom Förvaltningsberättelsen för 2019 och
kommenterade speciellt konsekvensen av inställd skidskola
2020. Medlemsutvecklingen har varit god under året. Viktigt att
föreningen ser till att utveckla kompetensen hos ledarna liksom
fdr verksamheten.
Bokslutet kommenterades ang anläggningstillgångar med att det
investerats i fler kajaker och i nya jackor for alpina ledare.
Omsättningen i lokalavdelningen är stor. Årets vinst är 57.279:-
Leif Malmlöf gick igenom Verksamhetsberättelsen avsnitt ftir
avsnitt. B eslutades att godkiirura verks amhetsberättelsen och
läeea den till handlingarna.



Beslutades att fastställa redovisat bokslut och disponera årets
överskott enligt styrelsens förslag.

§10 Revisorernas
berättelse för
samma tid.

Revisionsberättelsen presenterades och lades till handlingarna.

§ 11 Fråga om
ansvarsfrihet ft)r
styrelsens
fcirvaltning.

Beslutades att enligt revisorernas ftirslag bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20 19 .

§12 Antagande av
Friluftsfrämjandets
stadgar

B eslutad es att anta Friluft sfrämj andets stadg ar. .

§13 Behandling av
ärenden som
styrelsen förelägger
mötet

Inga anmälda ärenden

§14 Behandling av
inkomna
tirenden/motioner

Inga motioner hade inkommit

§ ls Behandling av
styrelsens
verksamhets- och
budgetplan for
kommande
verksamhets- och
räkenskapsår.

Verksamhetsplanen gicks igenom gren för gren.
Beslutades att godkänna styrelsens forslag till verksamhetsplan
för 2020 efter kortigering att läggatill Monica Hegvall-Palm
som grenledare for vandring.

Jakob Beijer redovisade förslaget till budget 2020. Kommentar
ang styrelsens f<irslag till grenarna att investera i material och
ledarutveckling. Budget ger en förlust om 95.000:- men med
tanke på utebliven intäkt från skidskolan är prognosen förlust ca
300.000:-.
Beslutades att eodkänna budset för 2020.

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

Beslutades attvälja Leif Malmlöf till ordförande på ett år.

§17 Bestämmande av
antalet
styrelseledamöter

Beslutades att styrelsen är 2020 frirutom ordföranden skall
bestå av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ l8 Val av
styrelseledamöter.

Rune Lindqvist, sammankallande i valberedningen, presenterade
valberedningens forslag

Beslutades att till ordinarie styrelseledamöter på två år utse:
Birgitta Nordin Wahlström (omval)
Fredrik Taberman (omval)
Hans Kjelleryd (nyval)
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Kvarstående ledamöter:
Jakob Beijer ledamot tom2020
Mikael Dahlke ledamot tom2020
Gunilla Andör ledamot tom2020
Björn Hollertz suppleant tom2020

Val på tväär av
suppleant för övriga
styrelseledamöter.

Beslutades att till styrelsesuppleanter på två år utse:
Gina Hellman (nyval)

§1e

Val av
valberedning

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

§20 Val på ett år av två
revisorer jämte två
personliga
suppleanter.

Beslutades att till revisorer på ett år utse:
Peter Lindström (nyval)
Erling Olsson (omval)
och som personliga suppleanter på ett år utse:
Bengt Lagerstedt for EO (omval)
Nils Larsson ftir PL ( omval)

§21 Val av ombud till
Regionstiimma

Lokalavdelningen har 5 platser. Beslutades att Fredrik
Taberman och Björn Hollertz nomineras som ombud. Övriga tre
platser utses av stvrelsen.

§22

Årsmötet avslutas. Avgående grenledare i kajak Kristina och Leif Löwenberg samt
för barn Lina Partti avtackades . Fd grenledaren i alpin Anna
Håkansson avtackas vid senare tillf?ille

Mötesordföranden tackade därefter deltagarna för medverkan
och avslutade årsmötet.

Huddinge den 1 1 mars 2020
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Justeras:
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