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Friluftsfrämjandet Österåkers Årsmöte 2018
Protokoll 2018-03-21

1. Mötets öppnande
Lokalavdelningens ordförande Tobias Lundberg öppnade årsmötet och hälsade alla
välkomna.
2. Val av ordförande
Tobias Lundberg valdes till mötets ordförande.
3. Val av sekreterare
Hanna Linderstål valdes till sekreterare vid detta möte.
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
Jeanette Blomgren och Christos Vlachos 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 samt Facebook-sidan.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Aktiviteter har genomförts för barn och vuxna. Vi har 493 medlemmar.
Inomhusklättring är det som lockar mest. Det ökar i antalet ledare inom klättring så vi är idag
13 st aktiva ledare inom klättring.
2017 hade vi nytt rekord i vandringar, 19 genomförda vandringar.
Vi genomförde sätt Sverige i rörelse, vi firade Friluftsfrämjandets 100år.
Aktiviteter tillsammans med naturskyddsföreningen.
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Vi hade höstträff på Länsmansgården med skogsmiddag för aktiva ledare.
Vi är engagerade inom friluftsalliansen. Vi har deltagit i samarbetet ”Bättre fritid i Österåker”
som handlar om cykling, paddling, ploga isbanor mm.
Vi sitter med i kommunens klimat och miljöråd.
Inom kommunikation kör vi mycket facebook, vi har över 700 följare. Vi delar även
gränsande föreningar aktiviteter.
Vi har ett Instagramkonto och vi hat en hel del följare, vi har varit med i lokaltidningen.
Vi rekade för möjligt klätterplatser ute.
Vi paddlade både bäversafari.
Det var inte så många turer långvårdsskridskor 2017 men den helgen som isen låg utanför
Österskär var vi ute med 10-15 personer.
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
8. Styrelsens resultat- och balansräkning
Anders (kassör) meddelade att resultatet för 2017 är 31 820kr.

9. Styrelsens förvaltningsberättelse
Lästes upp av ordförande, finns som bilaga.
10. Revisionsberättelsen
Lästes upp av ordförande (revisorn var sjuk) och finns som bilaga.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Röstade för ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Behandling av inkomna ärenden och motioner
Inga motioner har inkommit.
13. Behandling av styrelsens verksamhets- samt budgetplan
Andreas redogjorde för styrelsens budgetplan för 2018 och Tobias för verksamhetsplanen.
Omsättningen förväntas öka genom ökade antal aktiviteter samt fler medlemmar främst
genom klättringen. Målsättningen är att rekrytera flera ledare och fortbilda befintliga
ledare. FFÖ ska också fortsätta erbjuda medlemmar kurser i egen regi. Vi hoppas på fler
PROTOKOLL 2017-04-03
2! (!5 )

[Skriv text]

!
barnaktiviteter och nya barnledare är på gång in i verksamheten. Löpande aktiviteter som
är återkommande under året är medverkande på Kanalens Dag och Sätt Sverige i Rörelse.
Det finns utrymme för att investera medel 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)
Valberedningen föreslår att rollen revisorsuppleant tas bort då den aldrig
funnits behov.

15. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen presenterade sitt förslag:
5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
• Mötet beslutade godkänna förslaget.
16. Val av ordinarie styrelseledamöter på vardera två år
Valberedningen presenterade sitt förslag.
Mötet beslutade att:
• Välja Hanna Linderstål till ordinarie ledamot på ett år.
• Anders Flatow till ordinarie ledamot på ett år.
• Mattias Korall till ordinarie ledamot ett år.
• Johanna Andersson 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:
• Val av suppleanter Pia Webb samt Ingela Martinsson på vardera 1 år.
18. Val av revisor och revisorssuppleant på vardera ett år
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Styrelsen ger valberedningen i uppdrag att finna en revision.
Valberedningen ska innan 1 september återkoppla med förslag på revisor för föreningen.

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.
Mötet beslutade att:
•

Ge styrelsen i uppdrag att presentera representant till stämmor.

21. Övrig information
Förslag att ta fram skyltar till sporthallen om klättring på söndagar.
Förslag att samordna en vandrings och klätterresa till Åland i sommar. Förslag från Pia
Webb.
Hanna föreslår att vi bjuder hit Harry Sepp som skapat en hitta vilse.
Under mötet presenterades historien bakom mindfulness i naturen.
Projektet började genom kilsamverkan norra Storstockholm, pilotprojektet hade ett
antal vårdcentraler som skrev ”natur på recept”. Inom varningsprogrammet kan vi
genomföra en mindfulness vandring per temin en i maj och en i augusti, samt gökotta.
Clas presenterade iden att fråga sporthallen om det är möjligt att bygga fler leder. Det
är endel nya hallar på gång i kommunen så den stora sporthallen kanske blir avlastad,
då kanske alternativet finns att bygga fler leder tex på gavelväggen.
Hanna föreslår att vi sätter ihop ett team för kanalens dag
22. Mötets avslutande
Ordförande Tobias Lundberg alla som deltagit i mötet och avslutade mötet.
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Vid protokollet

Hanna Linderstål 2018-04-08

Justeras

Justeras

Jeanette Blomgren 2018-04-

Christos Vlachos 2018-04-

PROTOKOLL 2017-04-03
5! (!5 )

[Skriv text]

