
ProtokollArsmote 2017

Arsmiite Fri luftsfrdmjandet Lid ingii
L2 mars kl. 18 pi Foreningsgirden Larsberg

5 1 Mtitets <ippnande

Patrik Blomquist hdlsade alla viilkomna och forklarade Srsmotet oppnat.

$ 2 Faststillande av riistlingd

Antalet rostberdttigade medlemmar riiknades,4l stycken och antecknades bilaga 1.

Arsmotet besl utade att faststd I I a rostlii n gden.

$ 3 Valav miitesordfiirande

Arsmotet beslutade att vdlja Carl-Johan Schiller till motesordforande

I 4 Val ay miitessekreterare

Arsmotet beslutade att viilja Susanne Gren till motessekreterare

$ 5 Val av tvi justerare, tillika riistriknare, att jdmte ordfiirande justera protokollet

Christian Gottlieb

Siw Linde

$ 6 Arsmiitets behdriga uttysande

Utlysning har skett mer dn fyra veckor innan genom Facebook, Aktivitetsguiden, mejl samt
brevutskick.

Stadgarna: Lokalavdelningsstyrelse ansvarar for att kalla till irsmote senast fyra veckor fore
motet eller i forekommande falltill extra 6rsm<ite. Kallelse till drsmdte sker genom annons,
brev, fax eller e-post. Kallelse har ej skett via fax.

Arsmotet beslutade att anse 6rsmotet enligt stadgarna behorigen utlyst

$ 7 Godkinnande av dagordningen

Arsmotet beslutade att godkdnna dagordningen med til1699 av val av suppleanter under 518.
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5 8 Behandling av styrelsens resultat- och balansrfikning samt uerksamhets- och
fiirua ltni ngsberf, ttelse fiir d et g6ngna ve rksam hetsi ret

Verksamhetsberiittelse presenterades av Patrik Blomquist och ekonomisk beriittelse av Per
Lars6n for foregiende verksamhetsir.

Arsmdtet beslot att faststdlla resultat-och balansrdkningen samt l6gga revisionsber6ttelsen till
handlingarna.

5 9 Revisorsberfittelse och balansr6kning presenterades fiir Srsmiitet

H 6 ka n Grefberg presenterade revisorsberiittelsen.

Arsmotet beslutade att faststdlla balansrdkningen och revisorsberdttelsen och ldgga den till
handlingarna.

5 10 Frigan om ansvarsfrihet fiir styrelsens fiirvaltning

Arsmotet beslOt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

$ ll Antagande av Friluftsfrdmjandets stadgar antagna pi Arsstimman maj 2015

Arsmotet beslutade att anta stadgarna frin maj 2016, se bilaga 2 p6 fordndringar

S 12 Behandling av iirenden som styrelsen fiireligger m6tet

Tas upp under punkten 5 23 Ovriga fr6gor

Representation i Foreningsr6det

S 13 Behandling av inkomna motioner och styrelsens fiirslag

lnga motioner eller forslag frin styrelsen har inkommit till Srsmotet

S 14 Faststdllande av arvode till styrelsen

Arsmdtet beslutade att inte ge ekonomisk ersiittning till styrelsen, men m6nga glada tillrop!

S 15 Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan ftir kommande
verksamhetsrdkenskapsir

Patrik Blomquist presenterade verksamhetsplanen, se bilaga 3

Arsmotet bestutade att anta verksamhetsplanen och hdnskjuta plan om budget till styrelsen
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$ 16 Val av ordfiirande ftir lokalavdelningen tillika fiir dess styrelse

Valberedningen presenterade sitt forslag av Patrik Blomquist till ordforande.
Arsmotet beslutade att vdlja om Patrik Blomquist till ordforande.

S 17 Bestdmmande av antalet styrelseledam6ter och eventuella suppleanter

Valberedningen foreslir oforindrat antal ordinarie styrelseledamoter (atta) och eventuella
suppleanter (tvi).

Arsmotet beslutade enligt forslaget.

5 18 Val av tivriga ledamiiter

Valberedningen presenterade sitt forslag av ordinarie ledamoter med mandattid tv6 6r:

Ylva Eriksson omval

Johan Larsson nyval

(Charlotte) Py Dalaryd nyval

Cecilia Eriksson nyval

Valberedningen presenterade sitt forslag av suppleanter med mandattid ett 5r:

Elsa Rozenbeck omval

Joakim Dahl nyval

Arsmotet beslutade att folja valberedningens forslag av ordinarie ledamoter och
suppleanter.

$ 19 Val av revisor

Valberedningen presenterade sitt forslag av Hikan Grefberg till revisor och Mats Melinder
som suppleant.

Arsmotet beslutade att frilja valberedningens forslag.

S 20 Val av valberedning

Forslaget till valberedning presenterades.

Arsmotet beslutade att viilja lnga Skoog (sammankallande) och Jan Scheja (ledamot) att ingi
i valberedningen. Valberedningen fir gdrna bjuda in personer till valberedningen under 6ret
som vill dela med sig av sitt ndtverk.
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I21Val av ombud till Regionstiimman liirdag l april

Lidingo lokalavdelning har fyra mandat.

Arsmotet beslutade att vdlja Patrik Blomquist till ombud och uppdrar styrelsen att utse de
ovriga ombuden.

S 22 Utmfirkelser

Stora fortjdnstmdrket: Christian Gottlieb, Clara Tesch Thunberg och Monica Wik.

$ 23Ovriga frdgor

Representation i foren i ngs16det behover styrelseleda mciter.

Avtackning avgSende styrelseledamoter: Clara Tesch Thunberg, Jonas Nyqvist, Sofia Gezelius
och Fredrik Berns. De avgdende ledamtiterna var inte ndrvarande men ordforanden kommer
avtacka dem vid ett senare tillfdlle.

S 24 Miitets avslutande

Motesordforande Carl-Johan Schiller tackade alla niirvarande och forklarade irsmotet
avslutat.
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