Friluftsfrämjandet Österåkers Årsmöte 2017
Protokoll 2017-04-03

1. Mötets öppnande
Lokalavdelningens ordförande Claes Tådne öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av ordförande
Claes Tådne valdes till mötets ordförande.
3. Val av sekreterare
Ingela Martinsson valdes till sekreterare vid detta möte.
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
Petra Johansson och Hanna Linderståhl valdes till justerare.
Sekreterare mejlar ut protokollet.
6. Kallelse till årsmötet enligt stadgar
Mötet ansåg att kallelse till årsmötet har skett enligt stadgar. Information har gått ut på
hemsidan, Facebook-sidan samt via mejl till medlemmar.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Claes redogjorde för föreningens aktiviteter under året. Medlemsantalet ökar i
lokalföreningen och under 2016 ökade antalet med drygt 50%. Vi är nu ca 470
medlemmar. Inom barnverksamheten har aktiviteter genomförts både på förskolorna och i
fria grupper där det under året har varit grupper för Knytte, Mulle, Strövare och
Frilufsare. Vuxenverksamheten har utvecklats ytterligare och vandring har erbjudits under
alla årstider.
Lokalavdelningens hemsida har regelbundna uppdateringar. Facebook-sidan är den största
kommunikationskanalen för föreningen. Våra inlägg delas mycket, framför allt filmer.
Instagram-konto har startat upp och vi har även synts i lokaltidningen vid ett flertal
tillfällen. I tidningen Kanalen fanns FFÖ med på flera sidor i samband med Kanalens dag.
Flera nya samarbeten har startats upp under året, bl.a med Naturskyddsföreningen och
Länsmansgården.


Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
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8. Styrelsens resultat- och balansräkning
Anders (kassör) meddelade att Resultat- och balansräkningen inte ännu är framtagen.
Tillgångarna uppgår till 63 000 kr.
Ordföranden föreslog två olika alternativ för att behandla punkterna 8,9,10,11:
1. Kalla till ett extra årsmöte för att behandla ovanstående punkter.
2. Att Årsmötet beviljar ansvarsfrihet under förutsättning att revisor (Eva Stavenberg)
kan avge en ren revisionsberättelse.


Mötet beslutade beslutade att välja alternativ 2 samt gav styrelsen i uppdrag att
följa upp punkten på kommande styrelsemöte.

9. Styrelsens förvaltningsberättelse
Se punkt 8.
10. Revisionsberättelsen
Se punkt 8.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Se punkt 8.
12. Behandling av inkomna ärenden och motioner
Inga motioner har inkommit.
13. Behandling av styrelsens verksamhets- samt budgetplan
Claes redogjorde för styrelsens verksamhets- samt budgetplan för 2017.
Omsättningen förväntas öka genom ökade antal aktiviteter samt fler medlemmar.
Målsättningen är att rekrytera flera ledare och fortbilda befintliga ledare. FFÖ ska också
fortsätta erbjuda medlemmar kurser i egen regi. Löpande aktiviteter som är
återkommande under året är medverkande på Kanalens Dag och Sätt Sverige i Rörelse.
Lokalavdelningen bör också avsätta medel under året för att kunna investera i en ny
lösning för kajakförråd när kommunen river Sluss-skjulet.


Mötet beslutade godkänna verksamhets- samt budgetplanen.

14. Val av ordförande för lokalavdelningen och dess styrelse
Valberedningen presenterade sitt förslag.
Mötet beslutade att:
 Välja Tobias Lundberg till ordförande (omval 1 år)
15. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen presenterade sitt förslag:
5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
 Mötet beslutade godkänna förslaget.
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16. Val av ordinarie styrelseledamöter på vardera två år
Valberedningen presenterade sitt förslag.
Mötet beslutade att:
 Välja Mattias Korall till ordinarie ledamot på två år.
 Tim Andersson till ordinarie ledamot på två år.
17. Val av styrelsesuppleanter på vardera ett år
Valberedningen presenterade sitt förslag.
Mötet beslutade att:
 Välja Björn Langley och Ingela Martinsson till suppleanter.
18. Val av revisor och revisorssuppleant på vardera ett år
Valberedningen presenterade sitt förslag:
Mötet beslutade att:
 Välja Eva Stavenberg till ordinarie revisor
 Välja Victoria Müller till revisorsuppleant
19. Val av valberedning
Mötet beslutade att:
 Välja Claes Tådne och Elisabet Fendell Mattsson till valberedning.
20. Val av 2 ombud till kommande Regionstämma samt förslag på ombud till Årsstämma/.
Riksstämma (vart tredje år, senast 2016) samt val av ombud till Friluftsfrämjandets
Ungdomsstämma.
Sista anmälningsdag till Regionstämman i år har gått ut.
Regionstämman hölls 1 april.
Mötet beslutade att:


Välja Tim Andersson till ombud för Friluftsfrämjandets Ungdomsstämma och
att styrelsen tar fram information om anmälan.

21. Övrig information
Claes Tådne, avgående ordförande, avtackades med en flaska champagne av Hanna
Linderståhl, för Claes insatser som ordföranden, som genomförts på ett alldeles
utmärkt och mycket förtroendefullt vis under manga år.
Ingela Martinsson, avgående sekreterare, avtackades med en flaska champagne av
Claes Tådne, för sina insatser som sekreterare, som genomförts på ett alldeles utmärkt
och mycket förtroendefullt vis under manga år.
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Elisabet, nämndes speciellt och tackades med en flaska champagne av Claes, som
framhöll styrelsens stora uppskattning för Elisabets enastående engagemang och
ledarskap för sin Frilufsargrupp under många år.
Tobias Lundberg, ny ordförande berättade kort om sina målsättningar som ordförande.
22. Mötets avslutande
Ordförande Claes tackade alla som deltagit i mötet och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ingela Martinsson 2017-04-03

Justeras

Justeras

Petra Johansson 2017-04-03

Hanna Linderståhl 2017-04-03

Justeras

Claes Tådne 2017-04-03
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