Årsmöte 11 mars 2018
Plats: Föreningsgården
Nr

Ämne

1

Mötets öppnande:
Mötet öppnades av Patrik Blomquist, ordförande

2

Röstlängden för mötet
Röstlängden fastställdes samt deltagarlista sammanställdes av röstberättigade
medlemmar.

3

Val av ordförande för mötet
Erik Lundvik föreslogs och valdes

4

Val av sekreterare för mötet
Ylva Ericsson föreslogs och valdes

5

Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera
protokollet
Tina Lalander och Willi Kurz valdes till rösträknare samt justerare

6

Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallad
Stadgarna: Lokalavdelningsstyrelse ansvarar för att kalla till årsmöte senast fyra
veckor före mötet eller i förekommande fall till extra årsmöte. Kallelse till årsmöte
sker genom annons, brev, fax eller e-post.
Kallelse till årsmötet ansågs ha stadgeenligt gjorts – både via e-post och i
Aktivitetsguiden

7

Godkännande av dagordning
Punkt 18 bör även inkludera val av eventuella suppleanter
Magnus Linde anmälde ett övrigt ärende – viss information om
skridskoverksamheten
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8

Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhetsoch förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Patrik Blomquist gick igenom verksamhetsberättelsen
Per Larsén presenterade bokslutet
Dokumenten lades till handlingarna

9

Revisorernas berättelse för samma tid
Håkan Grefberg föredrog revisorsberättelsen som lades till handlingarna

10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen samt resultat- och
balansräkningen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

11

Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar antagna på Årsstämman maj
2016
Stadgarna antogs

12

Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
Styrelsen hade inga ärenden

13

Behandling av inkomna ärenden/motioner
Inga inkomna motioner eller ärenden

14

Fastställande av arvode till styrelsen
Ingen ekonomisk ersättning, men många glada tillrop

15

Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande
verksamhetsräkenskapsår
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Patrik Blomquist presenterade verksamhetsplanen, se bilaga
Årsmötet antog verksamhets- och budgetplanen
16

Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för dess styrelse
Patrik Blomquist föreslogs och valdes med mandattid ett år

17

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
Årsmötet fastställde att det ska vara åtta ordinarie ledamöter och två suppleanter
Val av halva antalet ledamöter samt eventuella fyllnadsval

18

Val av halva antalet ledamöter samt eventuella fyllnadsval
Följande ordinarie ledamöter valdes med mandattid två år:
Annika Bruno (omval)
Per Larsén (omval)
Elisabet Holtz (omval)
Johan Claesson (nyval)
Följande suppleanter valdes med mandattid ett år
Joakim Dahl (omval)
Ulla Bohmgren (nyval)

19

Val av en revisor med personlig suppleant
Följande valdes med mandattid ett år
Revisor: Håkan Grefberg (omval)
Suppleant: Mats Melinder (omval)

20

Val av valberedning
Tina Lalander och Jan Scheja valdes av årsmötet till valberedning.

21

Val av ombud till Regionstämman lördag den 14 april, Eklunds hof,
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Uppsala
Lidingö lokalavdelning har fyra mandat. Cecilia Eriksson utsågs av årsmötet till
ett av ombuden. Styrelsen fick i uppdrag att utse de övriga 3
22

Utmärkelser
Stora förtjänstmärket: Göran Enger (I Ur och Skur).
Lilla förtjänstmärket: Sofia Bergner(I Ur och Skur), Victoria Björkegren
(Strövare/Frilufsare och MTB), Sofia Gezelius (Styrelsen samt Strövare), Stefan
Karlsson (Strövare/Frilufsare), Magdalena Kydd (Strövare/Frilufsare samt
Äventyrliga Vuxna), Elsa Rozenbeek (Styrelse, TVM samt Fjäll under utbildning),
Mikael Stenemyr (MTB), Maria Åkerblom Johannesson (Strövare/Frilufsare)

23

Övriga frågor
Avtackning avgående styrelseledamöter: Dennis Bederoff och Elsa Rozenbeek
Magnus Linde anmälda övriga fråga: presentation av Björn Wedholms
mångåriga ledargärning inom Skridsko och Kajak.

24

Mötets avslutande
Mötesordförande Erik Lundvik avslutade mötet

Vid protokollet:

Ordförande:

Ylva Ericsson

Erik Lundvik
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Justeras:

Justeras:

Tina Lallander

Willi Kurz
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