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Friluftsfrämjandet Huddinge Protokoll från årsmöte 2022 
812800-2287 För verksamhetsår 2021 

Sidan 1av 3

 Protokoll fört vid Årsmöte 
  med  
 Friluftsfrämjandet Huddinge lokalavdelning 
  
 
 

 
 
Plats 
 

Via Teams 

Datum 
 

Onsdagen den 9 mars 2022, kl 19.00. 

Antal närvarande  
 

13 personer deltog via länk varav 12 st tom p 12 

§ 1 Mötets öppnande Lokalavdelningens ordförande Leif Malmlöf öppnade mötet och 
hälsade alla hjärtligt välkomna. 
 

§ 2 
 

Fastställande av 
röstlängd för mötet. 
 

Närvaro enligt upprop godkändes som röstlängd. 

§ 3 
 

Val av ordförande 
för mötet. 
 

Beslutades att välja Helena Paues 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 
Linda Gebauer och Stina Tollefors Englundh 

§ 7 Val av rösträknare Beslutades att till rösträknare välja 
Linda Gebauer och Stina Tollefors Englundh 
 

§ 8 Dagordning Dagordningen godkändes.  
 

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

Leif Malmlöf redovisade kortfattat innehållet i 
verksamhetsberättelsen med kommentarer kring begränsad 
påverkan av Covidpandemin bl a genomförd skidskola, 
barngruppernas utveckling och men inställda klättringsresor 
vilket har haft betydelse plus och minus för ekonomin. 
Jakob Beijer gick igenom Förvaltningsberättelsen för 2021 och 
kommenterade speciellt att inställda kurser också medfört lägre 
utbildningskostnader. Men också en genomförd skidskola om än 
reducerad haft positiv effekt på intäkterna.    
Medlemsutvecklingen något sämre vilket kan ha påverkats av 
reducerad skidskola. Såväl barngrupper som kajak har vuxit. 

 
Huddinge 
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Friluftsfrämjandet Huddinge Protokoll från årsmöte 2022 
812800-2287 För verksamhetsår 2021 

Sidan 2av 3

Aktuellt besked för 2022 att skidskola och långfärdsskridsko får 
mycket god säsong.  Lokalavdelningen har god likviditet. Årets 
resultat slutar med ett mindre överskott om ca 20.000 kronor. 
 Beslutades att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den 
till handlingarna.  
.Beslutades att fastställa redovisat bokslut och föra över årets 
resultat i ny räkning. 

§ 10 Revisorernas 
berättelse för 
samma tid. 
 

Revisionsberättelsen presenterades av revisor Peter Lindström 
och lades till handlingarna. 

§ 11 Fråga om 
ansvarsfrihet för 
styrelsens 
förvaltning. 
 

Beslutades att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

§ 12 Antagande av 
Friluftsfrämjandets 
stadgar 
 

Beslutades att anta Friluftsfrämjandets stadgar.  
 

§ 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. 
 

Verksamhetsplanen kommenterades ang beslut från 
Riksstämman resp Region att skapa 3-åriga planer vilket 
hörsammatas av vissa grenar i planen för 2022. 
Beslutades att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan 
för 2022 med utrymme för ökad verksamhet tex inom vandring.  
Jakob Beijer redovisade förslaget till budget 2022 med 
kommentar om fortsatt utveckling av verksamheten tex för 
skidskolan, klättring och utlandsvandringar som även kan 
medföra ökade kostnader. Även lägre kostnader för digital 
version av Dropp UT.  Budget ger ett underskott om ca 69.000 
kronor 
Beslutades att godkänna budget för 2022. 

§ 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 2022 förutom ordföranden skall bestå 
av sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter. 
 

§ 18 Val av 
styrelseledamöter. 

Birgitta Kaving, ledamot i valberedningen, presenterade 
valberedningens förslag 
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Friluftsfrämjandet Huddinge Protokoll från årsmöte 2022 
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Sidan 3av 3

Beslutades att till ordinarie styrelseledamöter på två år utse: 
Fredrik Taberman (omval)  
Birgitta Nordin Wahlström  (omval) 
Hans Kjelleryd   (omval) 
 
Kvarstående ledamöter: 
Jakob Beijer tom 2022 
Mikael Dahlke  tom 2022 
Gunilla Andér tom 2022 
Orsolyn Nord suppleant tom 2022 
Hannes Theander suppleant tom 2022 
 

        Val på två år av 
suppleant för övriga 
styrelseledamöter. 
 

Beslutades att till styrelsesuppleant på två år utse:                   
Gina Hellman  (omval) 

  
§19 

Val av 
valberedning 

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

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

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

§ 21 Val av ombud till 
Regionstämma 

Lokalavdelningen har 5 platser. Beslutades att Fredrik  
Taberman, Gina Hellman, Linda Gebauer och Gunilla Andér 
nomineras som ombud.  Resterande plats utses av styrelsen.  

 
§22 
 
 
 
 

Årsmötet avslutas. Avgående grenledare och styrelseledamöter under 2020 och 
2021 avtackas på lämpligt sätt av styrelsen senare i vår  
 
Mötesordföranden tackade därefter deltagarna för medverkan 
och avslutade årsmötet.  

 
Huddinge den 10 mars 2021 
 
Sekreterare   Ordförande  
 
 
Gunilla Andér  Helena Paues 
 
 
Justeras:  
 
 
Linda Gebauer  Stina Tollefors Englundh 
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Sidan 1av 3


 Protokoll fört vid Årsmöte 
  med  
 Friluftsfrämjandet Huddinge lokalavdelning 
  
 
 


 
 
Plats 
 


Via Teams 


Datum 
 


Onsdagen den 9 mars 2022, kl 19.00. 


Antal närvarande  
 


13 personer deltog via länk varav 12 st tom p 12 


§ 1 Mötets öppnande Lokalavdelningens ordförande Leif Malmlöf öppnade mötet och 
hälsade alla hjärtligt välkomna. 
 


§ 2 
 


Fastställande av 
röstlängd för mötet. 
 


Närvaro enligt upprop godkändes som röstlängd. 


§ 3 
 


Val av ordförande 
för mötet. 
 


Beslutades att välja Helena Paues 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 
Linda Gebauer och Stina Tollefors Englundh 


§ 7 Val av rösträknare Beslutades att till rösträknare välja 
Linda Gebauer och Stina Tollefors Englundh 
 


§ 8 Dagordning Dagordningen godkändes.  
 


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


Leif Malmlöf redovisade kortfattat innehållet i 
verksamhetsberättelsen med kommentarer kring begränsad 
påverkan av Covidpandemin bl a genomförd skidskola, 
barngruppernas utveckling och men inställda klättringsresor 
vilket har haft betydelse plus och minus för ekonomin. 
Jakob Beijer gick igenom Förvaltningsberättelsen för 2021 och 
kommenterade speciellt att inställda kurser också medfört lägre 
utbildningskostnader. Men också en genomförd skidskola om än 
reducerad haft positiv effekt på intäkterna.    
Medlemsutvecklingen något sämre vilket kan ha påverkats av 
reducerad skidskola. Såväl barngrupper som kajak har vuxit. 


 
Huddinge 
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Sidan 2av 3


Aktuellt besked för 2022 att skidskola och långfärdsskridsko får 
mycket god säsong.  Lokalavdelningen har god likviditet. Årets 
resultat slutar med ett mindre överskott om ca 20.000 kronor. 
 Beslutades att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den 
till handlingarna.  
.Beslutades att fastställa redovisat bokslut och föra över årets 
resultat i ny räkning. 


§ 10 Revisorernas 
berättelse för 
samma tid. 
 


Revisionsberättelsen presenterades av revisor Peter Lindström 
och lades till handlingarna. 


§ 11 Fråga om 
ansvarsfrihet för 
styrelsens 
förvaltning. 
 


Beslutades att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 


§ 12 Antagande av 
Friluftsfrämjandets 
stadgar 
 


Beslutades att anta Friluftsfrämjandets stadgar.  
 


§ 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. 
 


Verksamhetsplanen kommenterades ang beslut från 
Riksstämman resp Region att skapa 3-åriga planer vilket 
hörsammatas av vissa grenar i planen för 2022. 
Beslutades att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan 
för 2022 med utrymme för ökad verksamhet tex inom vandring.  
Jakob Beijer redovisade förslaget till budget 2022 med 
kommentar om fortsatt utveckling av verksamheten tex för 
skidskolan, klättring och utlandsvandringar som även kan 
medföra ökade kostnader. Även lägre kostnader för digital 
version av Dropp UT.  Budget ger ett underskott om ca 69.000 
kronor 
Beslutades att godkänna budget för 2022. 


§ 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 2022 förutom ordföranden skall bestå 
av sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter. 
 


§ 18 Val av 
styrelseledamöter. 


Birgitta Kaving, ledamot i valberedningen, presenterade 
valberedningens förslag 
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Beslutades att till ordinarie styrelseledamöter på två år utse: 
Fredrik Taberman (omval)  
Birgitta Nordin Wahlström  (omval) 
Hans Kjelleryd   (omval) 
 
Kvarstående ledamöter: 
Jakob Beijer tom 2022 
Mikael Dahlke  tom 2022 
Gunilla Andér tom 2022 
Orsolyn Nord suppleant tom 2022 
Hannes Theander suppleant tom 2022 
 


        Val på två år av 
suppleant för övriga 
styrelseledamöter. 
 


Beslutades att till styrelsesuppleant på två år utse:                   
Gina Hellman  (omval) 


  
§19 


Val av 
valberedning 


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


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


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


§ 21 Val av ombud till 
Regionstämma 


Lokalavdelningen har 5 platser. Beslutades att Fredrik  
Taberman, Gina Hellman, Linda Gebauer och Gunilla Andér 
nomineras som ombud.  Resterande plats utses av styrelsen.  


 
§22 
 
 
 
 


Årsmötet avslutas. Avgående grenledare och styrelseledamöter under 2020 och 
2021 avtackas på lämpligt sätt av styrelsen senare i vår  
 
Mötesordföranden tackade därefter deltagarna för medverkan 
och avslutade årsmötet.  


 
Huddinge den 10 mars 2021 
 
Sekreterare   Ordförande  
 
 
Gunilla Andér  Helena Paues 
 
 
Justeras:  
 
 
Linda Gebauer  Stina Tollefors Englundh 





		2022-04-04T10:30:40+0000


	



