Friluftsfrämjandet Österåkers Årsmöte 2019
Protokoll 2019-03-20
1.

Mötets öppnandes
Lokalavdelningens ordförande Tobias Lundberg öppnade årsmötet och hälsade alla
välkomna.

2.

Val av ordförande
Tobias Lundberg valdes till mötets ordförande.

3.

Val av sekreterare
Johanna Andersson valdes till sekreterare vid detta möte.

4.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

5.

Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
Eva Stavenberg och Mattias Korall 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 som
aktivitet på hemsidan, Facebook-sidan samt via mejl till medlemmar.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Mattias redogjorde för föreningens aktiviteter under året. Medlemsantalet är stabilt och vi
är nu ca 600 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 och vi har
även fått till några tillfällen med Barnvagnsvandring.Nya barnledare har utbildats och de
har även haft ledarträffar.
Vuxenverksamheten har utvecklats och vi har under 2018 även haft några MTB tillfällen
där vi kommer att fokusera mer på att utveckla eftersom vi fått bidrag från kommunen.
Några av aktiviteterna under 2018:
 Bytesmarknad
 Kanalens dag
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Peter har utbildats som utbildare inom Skridskor.
Paddling och klättring har vi samarbetat med Naturskyddsföreningen.
Samarbete med Friskis & Svettis för våra skridskoturer.
Investerat i klätterverksamheten både ny utrustning och vägg. Ålandsresa för att se
över möjligheter att vara där med en grupp.
Bäverpaddling har varit populärt och på vårkanten har bävrar synts men däremot lyst
med sin frånvaro under höstturen.
Anders och Mattias Kajakledare.
Långfärdsskridskor - Östermalms IP teorikvällar och praktik. Tobias, Mattias och
Roland är ledare tillsammans med Peter och Claes.
Vandringar Blåleden, Rindö, Agnetha utbildad.
Lavinkurs
Alpina verksamheten drogs igång under 2018 med utbildning och planering för
uppstart januari 2019.
Vi har mottagit Miljöpartiets miljöpris

Lokalavdelningens hemsida har regelbundna uppdateringar. Facebook-sidan är den
största kommunikationskanalen för föreningen. Våra inlägg delas mycket, framför allt
filmer. Instagram-kontot används också och vi har även synts i lokaltidningen vid ett
flertal tillfällen.
I Idébanken har vi samlat ihop olika idéer som vi pratat om under året.


Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

8.

Styrelsens resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse
Eva Stavenberg (kassör) meddelade att föreningen har en stabil ekonomi.
De största intäkterna under 2018 var Lavinkursen ca 19 000 kr, Vinterbytesmarknaden ca
18 000 kr. Vi har fått bidrag för att bygga ett kajakförråd och medlemsintäkterna ökar.
Den största kostnadsposten har varit investering i ny klättervägg.
Marknadsföringskostnader har ökat och utbildningskostnad ligger i linje med det som vi
vill.
Förelås att hela beloppet övergår i ny räkning.

9.

Styrelsens förvaltningsberättelse
Se ovan.
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10.

Revisionsberättelsen
Marie har under året tillträtt som revisor i enligt med det som beslutades vid föregående
årsmöte och har gått igenom räkenskaperna och har inte funnit något att anmärka.

11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

12.

Behandling av inkomna ärenden och motioner
Inga motioner har inkommit.

13.

Behandling av styrelsens verksamhets- samt budgetplan
Budgetplan 2019 – Bidragen 2018 var väldigt hög. Kostnaderna kommer att ligga på en
fortsatt hög nivå. Resultatet förväntas bli lägre eftersom vi bl.a. kommer att finansiera
kajakförråd.
Verksamhetsplanen 2019 - Fortsätta den positiva utvecklingen att fortbilda och
nyrekrytera ledare. Äventyrliga familjen kommer tre ledare att gå på och det kan vara ett
bra sätt att lyckas behålla barnen inom friluftsfrämjandet längre upp i åldrarna.

14. Val av ordförande för lokalavdelningen och dess styrelse
Claes och Elisabeth sitter i Valberedningen och Elisabeth presenterade sitt förslag.
Mötet beslutade att:
 Välja Tobias Lundberg till ordförande (omval 1 år)
 Välja vice ordförande Mattias Korall (omval 1 år)
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:





Fyllnadsvälja Jeanette Blomgren till ordinarie ledamot på ett år då Tim
Andersson avgår i förtid i styrelsen
Fyllnadsvälja Dennis Norefjord till ordinarie ledamot på ett år då Johanna
Andersson avgår i förtid i styrelsen.
Välja Mattias Korall till ordinarie ledamot på två år.
Välja Hanna Linderståhl till ordinarie ledamot på två år
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Välja Anders Flatow till ordinarie ledamot på två år.
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17. Val av styrelsesuppleanter på vardera ett år
Valberedningen presenterade sitt förslag.
Mötet beslutade att:
 Välja Ingela Martinsson och Pia Webb till suppleanter.
18. Val av revisor och revisorssuppleant på vardera ett år
Valberedningen presenterade sitt förslag:
Mötet beslutade att:
 Välja Marie Rydman till revisor
 Att inte välja någon revisorssuppleant eftersom inte förslag fanns.
19. Val av valberedning
Mötet beslutade att:
 Välja Claes Tådne och Elisabeth Mattsson till valberedning inför nästa
årsmöte.
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: Styrelsen kommer att utse detta. Anmäl intresse till Ordförande
snarast.
21. Övrig information
Petra Liljekrantz åtog sig att uppdatera hemsidan.
Status kajakförråd, vi behöver flytta våra kajaker då det nuvarande förmodligen kommer att
rivas.
 Vi behöver utveckla MTB verksamheten – Dennis är intresserad av att vara med och
ta tag i detta.
 Klädbytardag 6 april, Elisabet önskar fler som hjälper till
 Arne Ekström ny ordförande för kultur- och fritidsnämnden har Tobias träffat och
Arne var intresserad av vår verksamhet.
 Slussen - möte för att se över hur vi kan få till en fors i kanalen. Tobias har diskussion
med kommunen och Svenska kanotförbundet.
 Vi kommer medverka på Cykeldag, den 11 maj
 Vi kommer medverka på Stora idrottsdagen i kommunen.
 Nya kajkledare i utbildning.
 Vinterns lyckade skidskola i Kvisthamrabacken. Den första skidskolan på över 20 år.
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22. Mötets avslutades
Vid protokollet
Johanna Andersson 2019-03-20
Justeras

Justeras

Eva Stavenberg 2019-03-20

Mattias Korall 2019-03-20

Tobias Lundberg 2019-03-20
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