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Årsmöte 2020; vid Ekbackens dansbana 

Protokoll 2020-04-02 

    
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 

Eva Stavenberg valdes till sekreterare vid detta möte. 

 

4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet.  

Mötet valde Jeanette Blomgren och Mattias Korall till justerare. 

 

6. Kallelse till årsmötet enligt stadgar 

På grund av Corona-virus och rekommendation från Riksorganisationen flyttades det planerade 

årsmötet (2020-03-16). Med kort varsel kom ny rekommendation att hålla årsmöte digitalt eller 

utomhus. Information har gått ut som aktivitet på hemsidan, Facebook-sidan samt via mejl till 

medlemmar.  

Mötet godkände kallelsen. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Tobias Lundberg, ordförande i Österåkers Lokalavdelning, redogjorde för föreningens aktiviteter 

under året.  

Verksamhetsberättelsen för 2019 lades till handlingarna. 

 

8. Kassören redogjorde för resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse.  

Verksamhetsårets resultat ger ett överskott på 23 511,13 kr och Balansräkningen slutar på 

191 785,84 kr.  

Resultat- och Balansräkningen samt Förvaltningsberättelsen lades till handlingarna.  

 

9. Styrelsens förvaltningsberättelse 

Se ovan.  

 

10. Revisionsberättelsen 

Kassören läste upp Revisionsberättelsen.   

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen 2019. 
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12. Behandling av inkomna ärenden och motioner 

Petra Merus föreslog på mötet att FF Österåker skulle försöka samarbeta med den lokala 

Naturskyddsföreningen (SNF). Konstaterades att försök har skett, men av olika skäl har vi inte 

kommit vidare. FF Österåker tycker skulle vara mycket värdefullt att samarbeta med lokala 

Naturskyddsföreningen. Beslutades därför att kontakta SNF och försöka att skapa förutsättningar 

för samarbete främst kring barnverksamheten och eventuellt även vandring.  

 

13. Verksamhets- och budgetplanen för 2020 gicks igenom.  

Verksamhetsplanen- och budgetplanen fastställdes av mötet. 

 

14. Val av ordförande för lokalavdelningen och dess styrelse 

 Claes Tådne och Elisabet Mattsson i Valberedningen presenterade sitt förslag.  

 

Mötet beslutade att: 

• Välja Tobias Lundberg till ordförande (omval 1 år) 

• Välja Mattias Korall till vice ordförande (omval 1 år) 

 

15. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 

Valberednings förslag är 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. 

• Mötet godkände förslaget. 

 

16. Valberedningens förslag till omval av ordinarie ledamöter på två år  

• Jeanette Blomgren till ordinarie ledamot på två år  

• Dennis Norefjord till ordinarie ledamot på två år  

• Eva Stavenberg ordinarie ledamot på två år 

Mötet godkände förslaget.  

 

Följande ordinarie ledamöter kvarstår i styrelsen under ett år 

• Mattias Korall 

• Anders Flatow 

• Hanna Linderstål 

 

17. Valberedningens förslag till suppleanter, omval ett år 

• Ingela Martinsson 

• Pia Webb 

 

Mötet godkände förslaget.  

 

18. Valberedningens förslag till revisor, omval ett år 

• Marie Rydman 

 

Mötet godkände förslaget.  

 

På mötet valdes även Elisabet Mattsson till revisorssuppleant, ett år.  
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19. Valberedningsförslag till valberedning, omval ett år 

• Elisabet Mattsson 

 

 Mötet godkände förslaget.  

 

På mötet valdes Kerstin Lundin till valberedningen, ett år.  

 

20.  Val av två ombud till kommande Regionstämma samt förslag på ombud till 

Årsstämma/Riksstämma samt val av ombud till Friluftsfrämjandets Ungdomsstämma. 

 

Mötet beslutade att utse Tobias Lundberg till Regionstämman. Styrelsen utser ombud till 

övriga stämmor. Anmäl intresse till Ordförande snarast.  

 

 

 

Vid protokollet  

 

 

 

 

 

Eva Stavenberg 2020-04-02   

 

 

 

 

Justeras Justeras 

 

 

 

 

 

Jeanette Blomgren 2020-04-02 

 

 

 

 

 

Mattias Korall 2020-04-02 

 

 

Tobias Lundberg 2020-04-02 

 

 

 

 


